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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.
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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.

Ný aðstaða Golfklúbbs Selfoss vígð

Karlakór Rangæinga þrítugur8

7

145 HSK-met sett 
á síðasta ári

Líkt og undanfarin ár voru 
metaskrár HSK í frjáls-

íþróttum uppfærðar  í öllum 
flokkum frá 11 ára aldri, bæði 
innan- og utanhúss. Einnig var 
afrekaskrá fyrir fatlaða uppfærð.

Samkvæmt þeim upplýsing-
um sem fyrir liggja voru samtals 
145 HSK-met sett á síðasta ári. 
Fatlaðir settu fimm met, kepp-
endur 11 – 22 ára settu 79 met, 
keppendur í karla- og kvenna-
flokkum settu fjögur met og 
keppendur í öldungaflokkum 
settu 57 met.  Nokkur þessara 
meta eru einnig landsmet í við-
komandi flokki.

Dagur Fannar Einarsson 
Selfossi, keppandi í 16-17 ára 
flokki, setti flest HSK-met á ár-
inu. Hann setti 21 einstaklings 
HSK-met og setti auk þess átta 
boðhlaupsmet með félögum sín-
um, eða samtals 29 met. Sindri 
Freyr Seim Sigurðsson úr Umf. 
Heklu, sem einnig keppir í 16-
17 ára flokki, kom næstur með 
samtals 13 met.

Álfrún Diljá Kristínardóttir 
keppandi Selfoss í 13 ára flokki 
var svo með 11 HSK-met. Hún 
setti flest landsmet HSK-kepp-
enda á árinu, eða fimm talsins.

Ólafur Guðmundsson Sel-
fossi setti flest HSK-met í 
öldungaflokkum, en hann setti 

16 met á árinu í flokki 50 - 54 
ára. Næstir komu frændurnir úr 
Þjótanda, þeir Sigmundur Stef-
ánsson og Jón M. Ívarsson, en 
þeir settu báðir átta HSK-met í 
flokki 70 - 74 ára.

Ólafía Ósk Svanbergsdótt-
ir Suðra var sú eina sem setti 
HSK-met í flokkum fatlaðra á 
árinu, en hún setti fimm HSK- 
met í flokki F 35-38.

HSK-metaskrár, þar sem 
einnig má sjá yfirlit allra HSK- 
meta sem sett voru á síðasta ári, 
má nálgast á vef HSK, www.
hsk.is.

Dagur Fannar setti hvorki meira né 
minna en 29 HSK met á síðasta ári.

Fólkið
á vaktinni

Lægðagangurinn sem gengið 
hefur yfir landið að undan-

förnu hefur reynt á þanþol sam-
félagsins á Suðurlandi, sem víð-
ar. Viðbragðsaðilar hafa staðið 
í ströngu, bæði við hefðbundin 
óveðursútköll svo og gríðarstórt, 
vandasamt útkall uppi við Lang-
jökul í snælduvitlausu veðri svo 

eitthvað sé nefnt. Þrátt fyrir allt 
hafa innviðir okkar haldið og 
styrkur kerfisins komið vel í 
ljós. Samtakamátturinn er mikill 
þegar allir leggjast á eitt. Það eru 
líkur á að Sunnlendingar hugsi 
með hlýju til þeirra sem stað-
ið hafa í ströngu við að halda 
hjólum samfélagsins gangandi, 

hvort sem það felst í því að 
ryðja vegi, skola seltu af raflín-
um eða gera við ásamt þeim sem 
tilbúnir eru alla daga að aðstoða 
fólk í neyð. Hér með er þökkum 
komið á framfæri til þeirra sem 
standa vaktina. -gpp
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Þar má finna sjónvarpsviðtöl við 
áhugaverða Sunnlend inga ásamt stuttum 

mynd brotum úr sunnlensku samfélagi.

DFS TV má finna inni 
á DFS.is, fréttavef 

Dagskrárinnar.

Hrós vikunnar
Katrín Þrastardóttir 
er hrósari vikunnar að þessu sinni:

Mig langar að hrósa Ungmennafélagi 
Selfoss fyrir frábært starf í kringum 
hátíðirnar. UMFS aðstoðar jólasvein-
ana mikið á aðventunni en það er 
löngu orðinn fastur liður hjá bæjar-
búum  að taka á móti sveinkunum 
þegar þeir koma á rútunni yfir brúna 
og hefur ungmennafélagið séð um 
þann viðburð. UMFS er síðan sveink-
unum innan handar á aðfangadags-
morgun en þá er ansi mikið að gera 
hjá þeim körlunum. Að lokum hefur 
UMFS í samstarfi við Björgunar-
félag Árborgar staðið að frábærri 
þrettándagleði. Takk Ungmennafélag 
Selfossi fyrir frábæra viðburði!

Katrín Þrastardóttir

Ég skora á föður minn, Þröst 
Hafsteinsson að koma með hrós 
vikunnar.

Katrín Þrastardóttir

Þröstur, sendu okkur hrósið á net-
fangið dagskrain@prentmet.is. 
Ekki væri verra að fá mynd með :)

Dagskráin, fréttablað Suðurlands

Það hefur löngum verið haft 
að orði að börn hefðu gott af 

því að læra á hljóðfæri. Okkur 
sem lifum og hrærumst í heimi 
tónlistarinnar, þykir ekkert sjálf-
sagðara en að njóta, flytja og 
miðla tónlist til næstu kynslóðar. 
Úr heimi vísindanna berst okkur 
núna staðfesting á ágæti tón-
listarnáms. Nýlegar rannsókn-
ir á áhrifum tónlistariðkunar á 
heilastarfsemi barna leiða í ljós 
að regluleg tónlistariðkun hafi 
mælanleg áhrif á greind, auki 
hjálpsemi, minnki árásarhneigð, 
bæti málþroska og hjálpi les-
blindum. Í rannsóknum á há-
skólanemum kom í ljós að þeir 
sem stundað höfðu tónlistarnám 
sem börn, bjuggu enn að því á 
háskólaárunum. Rannsóknir á 
áhrifum tónlistar til þjálfunar og 
efndurhæfingar vegna heilasjúk-
dóma eða -áfalla sýna líka fram 
á hve öflugt tæki söngur og önn-
ur tónlistariðkun er til þjálfunar 
og aukinna lífsgæða. Með þetta 
góða veganesti höldum við inn 
í nýtt ár.

Í desember færðum við okkur 
að vanda út í samfélagið og léku 
nemendur við mörg tilefni s.s. í 
leikskólum og hjúkrunarheim-
ilum, á litlu-jólum grunnskól-
anna, á fundum, í verslunum, 
bókasöfnum o.fl. En nemend-
ur okkar tóku líka þátt í hefð-
bundnara tónleikahaldi. 

Helgina 14. og 15. desem-
ber tók eldri blokkflautusveit 
skólans (skipuð 10 blokk-

Stikla frá Tónlistarskóla Árnesinga

flautuleikurum og fjórum slag-
verksleikurum) þátt í fernum 
jólatónleikum með Sinfóníu-
hljómsveit Íslands í Hörpu. 
Þetta var mikið ævintýri og 
mjög spennandi verkefni að 
takast á við. Hópurinn stóð sig 
afskaplega vel og fékk hann 
mikið hrós fyrir frammistöðuna, 
fallegan leik og sviðsframkomu. 

Þann 18. desember hélt eldri 
strengjasveit undir stjórn Guð-

mundar Kristmundssonar, árlega 
kertatónleika í Listasafni Árnes-
inga í Hveragerði. Það skapast 
alltaf skemmtileg stemning á 
þessum tónleikum þar sem leik-
ið er við kertaljós og aðrar tír-
ur. Strengjasveitin fékk með sér 
góða gesti í ár, því söngnemend-
ur sungu og Kristín Viðja Vern-
harðsdóttir lék á blokkflautu. 
Hvort tveggja mjög gott krydd á 
yndislega tónleika. Við þökkum 
Ingu á Listasafninu fyrir að taka 
svo vel á móti okkur.

Það er alltaf spennandi að 
hefja nýtt ár með fjölda við-
burða. Janúar verður nýttur til 
að undirbúa Dag tónlistarskól-
anna 8. febrúar, en tónleikahald 
dagsins verður kynnt á heima-
síðu skólans www.tonar.is, 
þegar nær dregur.

Helga Sighvatsdóttir, skólastjóri.

 Miðasala hefst 8. janúar og stendur til 24. janúar í Gallerí Ozone Selfossi. Miðaverðið á blót og ball er 7.600 kr. en sérstakt
forsölu tilboð verður frá 8. til 15. janúar eða litlar 7.200 kr. En miðaverð á ballið er 3.000 kr. Nánari upplýsingar má �nna á

Facebooksíðunni "Selfossþorrablót" og í síma 4 800 100 - Góða skemmtun !

HUGINN · HLJÓMSVEITIN DANS Á RÓSUM · SAGA GARÐARS
SIGURJÓN FRÁ SKOLLAGRÓF ·  LEYNIATRIÐI · GÖMLU DANSARNIR

LÉTTSVEITIN  RÓFUSTAPPA · FJÖLDASÖNGUR · HAPPDRÆTTI
BRENNIVÍNS “SNAPSINN” OG FLEIRA OG FLEIRA

VEISLUSTJÓRI  MAGGI PERAN

MATSEÐILL: HEFÐBUNDIN ÞORRAMATUR OG LAMBASTEIK FRÁ VEISLUÞJÓNUSTU HVÍTAHÚSINS

ÍÞRÓTTAHÚSIÐ VALLASKÓLA 25. JANÚAR

ÞORRABLÓT 2020

Árið og önnin byrja með 
hvelli í myndlistardeildinni 

en tekin hefur verið upp sú ný-
breytni að setja upp sýningu 
í opinberu sýningarrými utan 
skólans og eru það nemendur í 
framhaldsáföngum sem fá þjálf-
un í uppsetningu og kynningu á 
eigin verkum. Það eru nemend-
ur í módeláfanga á þriðja þrepi 
sem ríða á vaðið og sýna í Lista-
gjánni á Bókasafni Árborgar 10. 
- 30. janúar.

Verkin eru unnin á haustönn 
2019, þar sem fengist var við 
teikningu og túlkun mannslík-
amans. Verkin eru unnin út frá 
skissum af lifandi módeli þar 
sem staðan var frá litlum 2 mín-
útum yfir í 1 klukkustund. Um er 
að ræða allt frá vönduðum teikn-
ingum yfir í krot og blindteikn-
ingar. Þurfti að nota mismun-
andi aðferðir undir áhrifum frá 
listasögunni, ýmsum tímabilum 
og landsvæðum. Við hvetjum 
ykkur til að kíkja í Listagjána í 
janúar. Meðfylgjandi mynd er 
hluti af þessari sýningu.

Í tilkynningu frá Sveitarfé-
laginu Árborg kemur fram að 

bréf hafi verið sent á íbúa vegna 
runna og trjáa sem standa út fyr-
ir lóðarmörk í október sl. Hluti 
íbúa hefur brugðist við bréfinu 
og klippt gróðurinn til. Ein-
hverjir hafa þó ekki hlýtt fyrir-
mælum og mega eiga von á því 
að starfsmenn bæjarins klippi 
trén á kostnað íbúa. Ástæða þess 
er að nú hafa orðið skemmdir 
hafa á þeim tækjum sem sinna 
snjómokstri innan sveitarfélags-
ins vegna þess að tré og runnar 
standa of langt út frá lóðarmörk-
um. Það gerir tækjum erfitt fyrir 
að sinna mokstri svo vel sé. Í 

Listasýning í 
upphafi árs

Trjágreinar til vandræða 
við snjómokstur

tilkynningunni segir m.a. „Hafa 
þarf í huga við grisjun og klipp-
ingar að greinar svigna nokkuð 
undan snjónum. Gera þarf ráð 
fyrir því að greinar geti sigið nið-
ur fyrir hæðarmörk þegar snjór 
sest á þær. Til þess að greiða fyr-
ir umferð akandi, gangandi eða 
hjólandi og auka öryggi veg-
farenda þarf gatnaumhverfið að 
vera nokkuð ,,klippt og skorið“ 
og svæði yfir götum, gangstétt-
um og stígum laust við greinar 
frá trjá- og runnagróðri. Gróður 
getur skyggt á umferðarmerk-
ingar og götulýsingu, slegist í 
vegfarendur eða valdið öðrum 
óþægindum eða hættu.“ -gpp
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Aðalskipulagsmál
Samkvæmt  1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst eftirfarandi aðalskipulagsbreyting:

1. Breyting á aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029. Hrafnaklettar úr landi Súluholts.  
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti  þann 5. nóvember 2019 að auglýsa tillögu/uppdrátt og greinargerð, að 
breytingu á gildandi aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029, vegna breytingar á landnotkun í Hrafnaklettum. 
Breytingin felst í að landspildan Hrafnaklettar, L166387, 2 ha að stærð, verður breytt úr frístundasvæði (F44) í land-
búnaðarland. Samhliða aðalskipulagsbreytingunni er auglýst deiliskipulagstillaga fyrir svæðið.

Deiliskipulagsmál
Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt eftirfarandi deiliskipulagstillaga:  

2. Kynning á deiliskipulagi fyrir Fjallaskála/fjallasel í Leppistungum á Hrunamannaafrétti. 
Deiliskipulagið tekur til um 5 ha svæðis. Á staðnum er 70 m2 hús sem byggt var árið 1987 og 55 m2 hús sem byggt 
var árið 2007. Einnig er þar gamalt leitarmannahús. Þessi hús eru notuð sem leitarmannahús og fyrir ferðafólk 
á sumrin. Einnig er á staðnum 36 m2 hesthús og hestagerði við það. Gisting er fyrir um 24 gesti. Aðkoma er af 
vegslóða sem liggur um Hrunamannaafrétt. Mannvirki eru í eigu Hrunamannahrepps. Starfsemi er aðallega yfir 
sumartímann. Innan lóðar/afmörkunarsvæðis eru núverandi mannvirki, hestagerði og vatnsból. Heimilt verður að 
stækka núverandi gistiaðstöðu um allt að 100 m2 eða byggja nýtt hús. Heimilt er að stækka hesthús í allt að 100 
m2. Gisting verður fyrir allt að 50 gesti. Í aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem 
fjallasel á afþreyingar- og ferðamannasvæði.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst eftirfarandi deiliskipulagstillaga:

3. Deiliskipulag. Hrafnaklettar. Bygging íbúðarhúsa og skemmu. Flóahreppi 
Sveitarstjórn  Flóahrepps samþykkti þann 1. október 2019 tillögu að deiliskipulagi  á um 2 ha svæðis í Hrafna-
klettum úr landi Súluholts. Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir byggingu íbúðarhúsa og skemmu á tveimur 
byggingar reitum. Innan byggingareits B1 er heimilt að byggja allt að 150 m2 íbúðarhús og allt að 300 m2 skemmu. 
Innan byggingarreits B2 er núverandi frístundahús, sem verður gert að íbúðarhúsi og það stækkað í allt að 80 m2. 
Aðkoma að Hrafnaklettum er af Önundarholtsvegi (nr. 311) og núverandi aðkomuvegi að landinu. 

Niðurstaða sveitarstjórnar auglýst skv.  2. mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010:

Vatnsleysa land B L188581. Bláskógabyggð. Breytt notkun lands innan frístundasvæðis F67. Aðalskipulags-
breyting. 
Lögð fram umsögn umhverfisstofnunar 27. 9. 2019 til afgreiðslu og umfjöllunar. Í umsögn Umhverfisstofnunar er bent 
á að land það sem breyta á í landbúnaðarland, njóti sérstakrar verndar skv. 61. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013. 

Bókun sveitarstjórnar Bláskógabyggðar 12. desember 2019:
Sveitarstjórn áréttar að uppbygging á svæðinu mun einungis ná yfir svæði sem er afmarkað sem byggingarreitur. Ekki 
verður um framkvæmdir að ræða á vesturhluta svæðis þar sem um er að ræða birkikjarr sem nýtur verndar skv. 61. gr. 
laga nr. 60/2013 um náttúruvernd. Gerð hefur verið breyting á greinargerð tillögunnar, þar sem ofangreint er áréttað. 
Helgi Kjartansson vék af fundi við afgreiðslu málsins og Valgerður Sævarsdóttir, varaoddviti tók við stjórn fundarins.

Hægt er að kæra samþykkt sveitarstjórnar til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur 
er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um gildistöku skipulags í B-deild Stjórnartíðinda.

Ofangreindar skipulagslýsingar/skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 
12, Laugarvatni á skrifstofutíma embættisins. Að auki er hægt að nálgast tillögur á vefslóðinni www.utu.is. Þá eru 
gögnin aðgengileg á heimasíðum sveitarfélaganna: www.floahreppur.is; www.fludir.is; www.blaskogabyggd.is.

Skipulagstillaga nr. 2 er í kynningu frá 15. janúar til 5. febrúar 2020, en tillögur nr. 1 og 3 eru í auglýsingu frá 15. janúar 
til  28. febrúar 2020.  Athugasemdir og ábendingar við tillögu nr. 2 þurfa að berast skipulagsfulltrúa eigi síðar en 5. 
febrúar 2020, en fyrir tillögur nr. 1 og 3  eigi síðar en 28. febrúar 2020.
Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar. 

Rúnar Guðmundsson, skipulagsfulltrúi, runar@utu.is

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Hrunamannahreppi og FlóahreppiMyndagátan vekur ávallt 

mikla lukku en fjölmargir 
sendu inn vinningstillögur. Úr 
tillögunum hefur nú verið dreg-
ið og vinningshafar hafa fengið 
verðlaun sín afhent. Fyrir full-
orðinsgátuna var það Sævar 
Gunnarsson, Ölfusi sem hreppti 
að launum glæsilegt gjafabréf 
frá Kjörís. Fyrir barnagátuna var 
það Eva Sigríður Jakobsdóttir, 
Selfossi, sem hlaut að launum 
glæsilegt gjafabréf frá Kjörís. 
Það er svo Eygló Gränz sem 
útbýr gáturnar á hverju ári og 
kunnum við henni allra bestu 
þakkir fyrir það.

Lausnarorð myndagátunnar 
og vinningshafar

Lausn fullorðinsgátunnar
Ekki voru þær til sóma Ís-
lendingum fréttirnar af græðgi 
Samherja í Namibíu og á þjóðin 
eflaust eftir að súpa seyðið af 
þeim gjörningum. Túrhestum 
fækkaði eftir fall flugfélags og 
atvinnuleysi jókst, við verðum 
samt að líta björtum augum til 
framtíðarinnar.

Lausn barnagátunnar
Ljósið á Ingólfsfjalli bendir til 
þess að jólasveinar búa þar og 
að Grýla er bara heima og hætt 
að borða börn.

Sævar Gunnarsson. Eva Sigríður Jakobsdóttir.

Laugardagskvöldið 18. jan-
úar kemur norsk-íslenski 

jazzkvartettinn Astra fram á 
Hendur í höfn í Þorlákshöfn.  
Astra skipa saxófónleikarinn 
Sigurður Flosason, gítarleikar-
inn Andrés Þór, kontrabassaleik-
arinn Andreas Dreier og 
trommuleikarinn Anders Thor-

Jazzkvartettinn Astra á Hendur í höfn
en. Allir hafa þeir mikla og fjöl-
breytta reynslu bæði frá heima-
löndum sínum sem og alþjóð-
lega. Astra vinnur þessa dagana 
að upptöku á nýrri hljómplötu 
en hún inniheldur tónlist eftir 
alla meðlimi hljómsveitarinnar. 
Nánari upplýsingar eru á Face-
book-síðu Hendur í höfn.

Rabbfundur fyrir karla  með Sigurði Böðvarssyni Krabbameinslækni verður 
þriðjudaginn 28. janúar kl.18:00 í húsnæði Rauða krossins að Eyravegi 23 á 
Selfossi. Sigurður fjallar um einkenni, greiningu og meðferð við krabbamein-
um hjá körlum auk þess sem Sigurður leitast við að svara þeim spurningum 
sem menn kunna að hafa.

Kaff i á  könnunni, kruðerí og góður fé lagsskapur.

Opið og frítt fyrir alla karla!

KARLASPJALL  |  KARLAR  OG KRABBAMEIN  
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Nú skora ég á einstaklega góða vinkonu mína, frænku og liðsfé-
laga, Össu Ágústsdóttur til að taka við boltanum. Hlakka til að sjá 
hvaða kræsingar þú ætlar að bjóða upp á í næstu viku, þú mikli 
snillingur.

Matgæðingar eru beðnir að senda á dagskrain@prentmet.is 
uppskrift ásamt mynd af sér eigi síðar en á sunnudegi.

Matgæðingur vikunnar er 
Assa Ágústsdóttir.

Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

Gunnar
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Sunnlendinga 
lesa Dagskrána 

í hverri viku

82%
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Ég skora á vinkonu mína Dragica Petrovic til að heilla Sunn-
lendinga.

Matgæðingar eru beðnir að senda á dagskrain@prentmet.is 
uppskrift ásamt mynd af sér eigi síðar en á sunnudegi.

Matgæðingur vikunnar er 
Sveinbjörn J. Arngrímsson.

Ég átti góðan vin, þar til hann 
ákvað að skora á mig. En hvað 
um það.

Hér koma nokkrar ögrandi 
tillögur fyrir ykkur.

 
Eggjakaka / Omeletta
4 eggjum skellt í skál og hrært 
vel.

Kíkja í ísskápinn og sjá 
hvað er til, skera það niður 
frekar „nett“ mæli með pyls-
um. :) Þegar skurðarbrettið er 
orðið vel hlaðið af góðgæti 
þá smellið því aðeins á heita 
pönnuna með smá smjörklípu 
og steikið í nokkrar mínútur. 
Takið síðan blönduna ykkar af 
pönnunni og setjið í skál. Þá er 
komið að því að renna eggj-
unum á pönnuna, vanda sig. 
Þegar eggin eru farin að taka 
sig þá setjum við gúmmelaðið 
ofan á. Svo er að loka, fara var-
lega með að setja saman omel-
ettuna. Svo steikt og velt fram 
og til baka eftir smekk hvers 
og eins.

 
Ostapylsa (masterpiece)
SS pylsur brúkaðar í verk-
efnið. Skerið pylsurnar var-
lega, vandið ykkur. Fletjið 
þær svo út. Ostasneiðar rifn-
ar í passlega stærð þannig að 
osturinn fari alveg yfir alla 
pylsuna. Mæli með að þið 
prófið að gera þetta á pönnu, 
það er reyndar mjög þægilegt 
og fljótlegt að gera þetta í ör-
bylgjuofninum. Mæli með því 
ef þú ert á hraðferð. Muna að 
krydda eftir smekk.

 

Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

Mæli að lokum með að þið 
prófið þessa LKL skúffuköku, 
algjör snilld!
 
1 msk. skyndikaffi
100 g kókoshveiti
70 g kakó
1 tsk. vínsteinslyftiduft
1 tsk. matarsódi
80 g Sukrin gold
80 g Sukrin sæta
160 g mæjones (einnig gott að 
nota laktósafría ab-mjólk).  
250 ml vatn
6 egg
 
Þeytið egg og sætu saman í 
3-5 mínútur, bætið mæjonesi 
við og þeytið áfram. Blandið 
þurrefnum saman í skál. Bætið 
vatninu og ab-mjólkinni og 
þurrefnum til skiptis við eggja-
blönduna.

Smyrjið skúffukökuform 
og hellið deiginu í. Bakið á 
170°C í um 35 mín.

 
Smjörkrem í stíl:
230 g smjör við stofuhita
2 msk. rjómi
1 msk. skyndikaffiduft
80 g sæta, fínmöluð
2 msk. kakó
 
Kælið kökuna, smyrjið kremi 
yfir og stráið að lokum kókos-
mjöli yfir kökuna.

Láttu nú verða að því, þú þarft að framkvæma til að 
eitthvað breytist. Við vitum að þú hefur lengi ætlað 
að láta slag standa. Við tökum vel á móti þér í Selinu 

við Engjaveg 48 þann 16. september kl. 20:00. Power-
talk deildin Jóra.

HVAR ERTU? VIÐ ERUM 
AÐ BÍÐA EFTIR ÞÉR!

Laugardagskvöldið 21. sept-
ember fer fram lokahóf 

Knattspyrnudeildar Umf. Sel-
foss í Hvítahúsinu. Þar munu 
konur og karlar í meistarflokki 
og 2. Flokki fagna árangri 
sumarsins ásamt stuðnings-
mönnum. Að loknu borðhaldi 
og skemmtun munu drengirnir 
í hljómsveitinni Bandmönnum 

og Herra Hnetusmjör leika fyr-
ir dansi, en veislustjóri verður 
fótbolta séníið og fyrrverandi 
útvarpsstjarnan Hjörvar Haf-
liðason. Forsala miða fer fram 
hjá Elísabetu s: 899-2194. 
og Dóru í s: 864-2482 fólk 
hvatt til að tryggja sér miða á 
skemmtilegt kvöld.

Lokahóf Umf. Selfoss 
í Hvítahúsinu

Ungmennabúðir UMFÍ að Laugarvatni ganga vel
„Við erum öll ótrúlega ánægð. 
Nemendurnir eru jákvæðir og 
kátir og þeim líður afskaplega 
vel,“ segir Júlía Guðmunds-
dóttir kennari við Vættaskóla í 
Grafarvogi. Nemendur í 9. bekk 
skólans voru þeir fyrstu sem 
komu í endurbættar Ungmenna- 
og tómstundabúðir UMFÍ að 
Laugarvatni í vikunni. Nem-
endurnir eru 36 talsins og komu 
þeir ásamt Júlíu og Renate Bru-
novska, hinum umsjónarkennara 
bekkjarins að Laugarvatni. Þar 
dvelur hópurinn fram á föstudag.

Júlía segir hópinn hafa nóg að 
gera alla dagana og dagskrána 
þéttbókaða frá klukkan 8 á 
morgnana til 9 á kvöldin. Nóg er 
um að vera, íþróttatengdir leikir, 
æfingar hvers konar og viðburðir 
af ýmsum toga sem tengjast úti-
vist, hreyfingu og ætlaðir eru til 
að efla félagsfærni. Markmiðið 
með dvölinni er að efla vitund 
ungmennanna fyrir umhverfi 
sínu og samfélagi ásamt því að 
gera heilbrigðum lífsstíl hátt 
undir höfði.

Nemendum, sem koma á 
Laugarvatn, er ekki heimilt að 
koma með síma, tölvur eða nesti 
að heiman og þurfa að haga sér 
innan þess ramma sem þar er 
settur. Bæði Júlía og Renate 
segja það hafa gengið vel fyrsta 
daginn og enginn afsláttur verið 
gefinn.

„Við erum mjög strangar 
en náum vel til krakkanna. Það 
skiptir máli að setja þeim ramma 
og þá fara þau eftir því sem við 
segjum. Enginn kemst upp með 
múður. En auðvitað er það for-
eldranna líka að fara eftir reglun-
um,“ segir Renate.

Júlíu finnst hún reyndar komin 
heim enda uppalin á Laugarvatni. 
Hún bendir á að krökkunum líði 
afskaplega vel þarna. Nokkur 
þeirra séu þegar farin að huga 
að næstu skrefum í námi og hafi 
þau pantað hjá henni heimsókn 
í vikunni í Menntaskólann að 
Laugarvatni sem er í göngufæri 
frá Ungmennabúðunum.

UMFÍ hefur starfrækt Ung-
mennabúðir á Laugum í Sæl-
ingsdal frá árinu 2005. Starfsem-
in hefur nú verið flutt í gömlu 
íþróttamiðstöðina að Laugarvatni 
og er verið að byggja þar upp 
frábæra aðstöðu fyrir nemendur 
sem þar dvelja.

Nóg verður um að vera í 
vetur því um 2.000 nemendur 
eru bókaðir í Ungmennabúðir á 
Laugarvatni yfir skólaárið þótt 
það sé nýhafið og inn í næsta 
sumar.

Ítarlegri upplýsingar um Ung-
mennabúðirnar á Laugarvatni má 
sjá á ungmennabudir.is.

Sunnlendinga 
lesa Dagskrána 

í hverri viku

82%

Sterkur sunnlenskur 
auglýsingamiðill 

í yfir 50 ár.

NEI

Já

18%

82%

 

Það sem eflaust ekki allir vita er að nú hafa verið fimm 
matgæðingar í röð úr sama vinkonuhópnum en aðeins einn 

Rangæingur stendur eftir, sú sleppur heldur betur ekki en það er 
sjálf knattspyrnuhetjan, Hrafnhildur Hauksdóttir.

Matgæðingar eru beðnir að senda á dagskrain@prentmet.is 
uppskrift ásamt mynd af sér eigi síðar en á sunnudegi.

Ég þakka Fanneyju, vin konu 
minni innilega fyrir skemm
t ilega áskorun sem ég tek 
fagn andi. Ég er meðal áhuga
mann eskja um elda mennsku en 
flestur matur þykir mér góður. 
Ég er mikið fyrir hinar og 
þessar súpur og finnst gaman að 
gera þær frá grunni og ætla því 
að deila með ykkur tómatsúpu 
sem er bæði góð og einföld, 
uppskriftin er af ljufmeti.com.

Tómatsúpa
Hráefni:
⅓ bolli ólívuolía
4 stórar gulrætur, afhýddar og 
skornar í teninga
1 stór laukur, sneiddur
1 msk. þurrkuð basilika
3 dósir heilir tómatar
1 lítri vatn
2 kjúklingateningar
½ lítri rjómi
salt og pipar
Aðferð:
Hitið ólívuolíuna yfir mið
lungs hita í rúmgóðum potti. 
Setjið gulrætur og lauk í pott
inn og eldið þar til byrjar að 
mýkjast, um 10 mínútur, bætið 
þá basiliku saman við og eldið 
þar til grænmetið er orðið alveg 
mjúkt, eða um 5 mínútur til 
viðbótar. Bætið tómatdósunum, 
vatni og kjúklingateningum í 
pottinn og látið sjóða við vægan 
hita í 2030 mínútur, eða upp í 
45 mínútur ef þú hefur tíma. 
Setjið súpuna því næst í mat
vinnslu vél eða setjið töfra  sprota 
í pottinn og maukið súpuna. 
Bætið rjómanum saman við 
og hitið aftur. Smakkið til með 
salti og pipar.
Einnig ætla ég að deila með 
ykkur frábærri uppskrift að 
skyrköku frá Evu Laufeyju 
vinkonu minni sem er afar 
einföld og hættulega bragðgóð.

Piparkökuskyrkaka með 
saltaðri karamellusósu
Hráefni:
400 g piparkökur
100 g smjör, brætt
500 g vanilluskyr
400 ml rjómi, þeyttur
2 msk. flórsykur
1 vanillustöng (ég notaði 1 tsk. 
vanilludropa)
Aðferð:
Bræðið smjör í potti og setjið 

piparkökurnar í matvinnsluvél 
og myljið fínt, þið getið líka 
notað kökukefli í verkið.
Hellið smjörinu saman við 
pipar kökublönduna og blandið 
vel saman.
Hellið blöndunni í kökumót og 
þrýstið blöndunni í formið og 
upp með köntunum á forminu.
Kælið á meðan þið útbúið 
fyllinguna.
Þeytið rjóma, blandið skyrinu 
varlega saman við og sigtið 
flórsykur út í.
Skerið vanillustöng í tvennt 
eftir endilöngu og skafið fræin 
innan úr henni, bætið þeim út 
í skyrfyllinguna og hrærið öllu 
vel saman.
Hellið fyllingunni ofan á pipar
kökubotninn og kælið, best er 
að kæla kökuna í 34 klst. eða 
yfir nótt.

Söltuð karamellusósa
Hráefni:
150 g sykur
4 msk. smjör
1 dl rjómi
sjávarsalt á hnífsoddi
Aðferð:
Bræðið sykur á pönnu við 
vægan hita, best að hafa alls 
ekki háan hita og fara hægt af 
stað.
Takið pönnuna af hellunni 
þegar sykurinn er allur bráðinn 
og bætið smjörinu saman við í 
nokkrum skömmtum.
Hellið rjómanum út í kara
melluna og hrærið þar til kara
mellan er orðin þykk og fín.
Í lokin bætið þið saltinu saman 
við.
Leyfið sósunni að kólna alveg 
áður en þið hellið henni yfir 
skyrkökuna.
Dreifið saltaðri karamellusósu 
yfir kökuna áður en þið berið 
hana fram og njótið vel.
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Ég þakka áskorunina og skora næst á elskulegu tengdamóður mína 
Hrafnhildi Valgarðsdóttur að vera næsta matgæðing vikunnar.

Matgæðingar eru beðnir að senda á dagskrain@prentmet.is 
uppskrift ásamt mynd af sér eigi síðar en á sunnudegi.

Matgæðingur vikunnar er 
Hróbjartur Heiðar Ómars-
son.

Doritos kjúklingaréttur

4 kjúklingabringur
1 dós mexíkósk ostasósa
1 dós salsasósa
Rifinn ostur ca. 1 poki
1 poki Doritos-snakk 

að eigin val.
 
Kjúklingurinn er skorinn í 
bita, kryddaður eftir smekk 
og steiktur á pönnu, því næst 
er Doritos-snakkið mulið að-
eins í eldfast mót og dreift vel 
yfir botninn, þá er salsasós-
unni dreift vel yfir snakkið 
og ostasósunni yfir það. Þá 
er kjúklingurinn settur yfir 
sósurnar, ofan á er svo settur 
rifinn ostur eftir smekk en mér 
finnst gott að setja dálítið vel 
af osti yfir. 

Sett svo inn í ofn á 200°C í 
15-20 mín. 

Meðlæti getur verið t.d. 
hrísgrjón og ferskt salat úr ís-
lensku grænmeti en einnig er 
þetta rosalega gott bara eitt og 
sér.

Marensterta með 
kókosbollurjóma og 
jarðarberjum
 
Marengsbotnar:
6 eggjahvítur
300 gr. sykur
1/2 tsk. vínsteinslyftiduft
50-100 gr. rjómasúkkulaði 

frá Nóa Síríusi eftir smekk 
hvers og eins.

Hitið ofn í 120 gráður með 
blæstri. Þeytið eggjahvíturnar 
þar til þær verða froðukennd-
ar. Bætið sykrinum smám 
saman út í. Þeytið í 1-2 mín-

Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

útur. Bætið þá vínsteinslyfti-
duftinu út í. Súkkulaðið er 
síðan smátt skorið og blandað 
varlega saman við án þess að 
hvíturnar falli. Dreifið jafnt úr 
marengsinum á tvær smjör-
pappírsklæddar bökunarplötur 
þannig að hann myndi tvo um 
það bil jafn stóra hringi. Bak-
ið í 90 mínútur. Slökkvið þá á 
ofninum, opnið hann og leyfið 
að kólna í um 1 klst.

Fylling:
5 dl rjómi
4 kókosbollur
Jarðarber

Þeytið rjómann og brjótið 
kókosbollurnar saman við. 
Dreifið yfir annan marengs-
botninn. Skerið jarðarber 
í sneiðar og leggið ofan á 
rjómann, setjið svo hinn mar-
engsbotninn ofan á.

Ofan á:
1 poki Dumle 

karamellur (120 gr.)
1 dl rjómi
Jarðarber

Aðferð: Bræðið saman í potti 
við vægan hita. Kælið og 
hellið yfir tertuna. Skreytið 
með jarðarberjum.

Hanna Lára Bjarnadóttir
Edvin Kristinsson

Ólafur B. Sigursveinsson    Marlín Aldís Stefánsdóttir
Þorsteinn Loftsson    Steinunn Lilja Heiðarsdóttir
Magnús Helgi Loftsson    Alina Elena Balusanu

Berglind Ósk Loftsdóttir
og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
vegna andláts og útfarar ástkærs eigin-
manns míns, föður, tengdaföður og afa,

Lofts Þorsteinssonar,
Haukholtum.

Skrifstofa Pacta lögmanna 
og Motus hefur verið flutt 

í nýtt og glæsilegt húsnæði á 
jarðhæð í Miðgarði, Austurvegi 
4 á Selfossi. Skrifstofan var 
áður staðsett hinum megin við 
götuna að Austurvegi 3. Jón Páll 
Hilmarsson, lögmaður hjá Pacta 
segir í samtali við Dagskrána: 
„Hin nýja staðsetning bætir að-

Pacta lögmenn flytja yfir götuna
gengi og aðstöðu viðskiptavina 
og starfsfólks, en rýmið hefur 
verið algjörlega endurnýjað og 
klæðskerasniðið undir starfsemi 
Pacta og Motus. Flutningarnir 
hafa gengið mjög vel. Við hjá 
Pacta og Motus bjóðum við-
skiptavini velkomna í nýja og 
glæsilega starfsstöð okkar.“

Innleiðing stöðumats fyrir 
nemendur af erlendum upp-

runa er nú hafið í grunnskólum 
Árborgar og einnig í Fjölbrauta-
skóla Suðurlands. Nýlega var 
haldið námskeið í Hljómahöll 
í Reykjanesbæ fyrir fulltrúa 
allra grunnskóla í Árborg, 
Reykjanesbæ og Hafnarfirði. 
Námskeiðið sóttu einnig aðilar 
frá Fjölbrautaskóla Suðurlands, 
Miðju máls og læsis, Mennta-
málastofnun, KÍ og Fella-
skóla. Skólaþjónusta Árborgar, 
fræðslusvið Reykjanesbæjar, 
fræðslu- og frístundaþjónusta 
Hafnarfjarðar hafa átt í sam-
starfi um þróun stöðumats fyrir 
nemendur af erlendum uppruna 
sem eru tiltölulega nýkomnir til 
landsins. Verkefnið gengur m.a. 
út á það að styrkja nám, líðan og 
félagslega stöðu þessara nem-
enda í skólum. Aneta Figlarska, 
Hrund Harðardóttir og Þorsteinn 
Hjartarson sitja í stýrihópnum 
fyrir hönd Árborgar. Dagskráin 
ræddi við Þorstein Hjartarson, 
sviðsstjóra fjölskyldusviðs hjá 
Árborg um málið.

Hækkandi hlutfall nemenda 
af erlendum uppruna 
kallar á breytta nálgun
„Hlutfall nemenda af erlendum 
uppruna er alltaf að hækka í 
Sveitarfélaginu Árborg sem og í 
mörgum öðrum sveitarfélögum. 

Í Vallaskóla er það um 17% og 
25% í leikskólunum Álfheim-
um og Árbæ. Með stöðumatinu 
er hægt að staðsetja nemendur 
og auðvelda þar með kennurum 
og skólastjórnendum að skipu-
leggja nám hvers nemanda út frá 
styrkleika hans og þörfum, en 
lagt er mat á fyrri þekkingu og 
reynslu, læsi og talnaskilning,“ 
segir Þorsteinn um stöðumatið.

Stöðumatið er sænskt að 
uppruna og hefur verið notað 
þar með góðum árangri. Valla-
skóli á Selfossi, Háaleitisskóli 
í Reykjanesbæ og Lækjarskóli 
í Hafnarfirði hafa verið þátt-
tökuskólar frá byrjun. Nú verður 
hins vegar unnið að því að koma 
stöðumatinu í framkvæmd í 
öllum grunnskólum sveitarfé-
laganna þriggja og framhalds-
skólum þeirra hefur einnig boð-
ist þátttaka. „Fjölbrautaskóli 
Suðurlands þáði boðið sem er 

jákvætt fyrir allt skólasamfélag-
ið í Árborg,“ segir Þorsteinn.

Stöðumat fer einnig 
í leikskólana
Aðspurður um hvað sé framund-
an í verkefninu segir Þorsteinn: 
„Nú verður stöðumatinu fylgt 
betur eftir og meðal þess sem 
verður gert er að halda sambæri-
legt námskeið og var í Hljóma-
höll fyrir alla grunnskóla í 
Reykjavík í næsta mánuði. Þar 
verða þær Aneta og Hrund með-
al kennara. Verkefnið er styrkt 
úr Sprotasjóði og faghópurinn 
fékk framhaldsstyrk v/leik-
skólahlutans og er þegar búinn 
að láta þýða sambærilegt efni 
fyrir leikskólana. Því verður hr-
int af stað í vetur með leikskól-
ann Árbæ sem þátttökuskóla Ár-
borgar í undirbúningnum, segir 
Þorsteinn að lokum. -gpp

Innleiða stöðumat fyrir nemendur 
af erlendum uppruna

Mynd: Aðsend.

Í dag, mánudaginn 23. septem-
ber 2019, kom 27 manna sendi-

nefnd frá stjórnsýslu S-Kóreu í 
heimsókn til Heilbrigðisstofnun-
ar Suðurlands (HSU). Þau höfðu 
sérstakan áhuga á að kynna sér 
stjórnsýsluna á Suðurlandi, 
heilbrigðisþjónustuna og áskor-
anir í tengslum við ferðamenn, 
skipulag þjónustu við aldraða og 
fjarheilbrigðisþjónustu. Heim-
sókn þeirra var skipulögð í sam-

Sendinefnd frá S-Kóreu heimsækir HSU
vinnu við Samband sunnlenskra 
sveitarfélaga. Bjarni Guðmunds-
son framkvæmdastjóri SASS 
stýrði fundinum.  Framsögu og 
kynningar fyrir hópinn fluttu 
Eva Björk Harðardóttir odd-
viti Skaftárhrepps og formaður 
SASS, Herdís Gunnarsdóttir 
forstjóri HSU og Pétur Péturs-
son slökkviliðsstjóri Brunavarna 
Árnessýslu. Mikil ánægja var 
með heimsókn hópsins.

Assa Ágústsdóttir.

Búslóðaflutningar og vörudreifing
Sendibílar Suðurland 820  3880, Tómas

Í síðasta tölublaði Dagskrárinnar var röng dagsetning á skáknámskeiði 
sem haldið verður í Fischersetrinu. Námskeiðið hefst þann 25. janúar en 
ekki þann 18. eins og fram kom í síðasta tölubl. Nánari upplýsingar má fá 
í síma 894 1275.

Vinsamlega athugið

Margrét Jónsdóttir
Ingveldur Þorsteinsdóttir Andrés M. Haraldsson
Jón Gunnþór Þorsteinsson Ágúst Þorsteinsson

Alúðarþakkir sendum við öllum þeim 
sem sýndu okkur hjartahlýju og 

einstakan stuðning við fráfall og útför 
okkar ástkæra

Þorsteins Ágústssonar,
bónda á Syðra-Velli

Eiginkona og synir,
Dorota, Kacper og Sebastian.

Andrzej Kuc 
Waldemar Kuc Malwina Kuc
Janusz Kuc Marzena Kuc
Lukasz Kuc Sindija Tabaka
Daniel Kuc Rósa Kuc Jóhannsdóttir
Marzena Bielak Damian Bielak
Tomasz Kuc Joanna Folta
Malgorzata Kuc  Krzysztof Graczyk
Mateusz Kuc  Paulina Kuc
Anna Kuc Patryk Malysa
Damian Kuc  Gabriela Kierepka
Beata Jónsdóttir 
Rafal Zolich  Elwira Wienckowska
Agnieszka og Miroslaw Pawlak 
Dagmara Zolich Pawel Szymyla

og börn.

Elskulegur eiginmaður, faðir okkar, 
sonur, bróðir og mágur,

Marek Kuc,
Heiðmörk 1, Selfossi,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi þann 
30.12.2019. Útförin fer fram frá Selfosskirkju föstudaginn 
17. janúar kl. 11. Sérstakar þakkir færum við göngudeild 

og krabbameinslækni á Selfossi. 
Uroczustosc pogrzebowa odbedzie sie w kosciele w 

Selfosskirkja 17. styczen o godz. 11.

Grunnskólinn í Hvera
gerði hefur tekið upp 

nýtt merki og sem fyrr er 
það byggt á einkunnarorðum 
skólans en þau eru Viska – 
Virðing – Vinátta.

Visku og þekkingar aflar 
maður sér með því að takast á 
við lífið, hvort heldur er í leik 
eða starfi. Í skólanum vex 
kunnátta og leikni nemenda. 
Með visku að vopni erum 
við betur í stakk búin til 
þess að takast á við verkefni 
nútíðar og framtíðar. Virðing 
endurspeglast í þeirri kurteisi 
sem við sýnum hvert öðru. 
Hvernig við tölum við annað 
fólk, hvernig við tölum um 
það og hvernig við förum 
með eigur okkar og annarra. 
Við virðum skoðanir annarra 
og tökum tillit til ólíkra 
þarfa, aðstæðna, langana 
og væntinga til hvers og 
eins. Vinátta er mikilvægur 
þáttur þess að fólki upplifi 
lífshamingju og líði vel í 
leik og starfi. Hún er einn 
af hornsteinum daglegra 
samskipta og undirstaða 
vellíðanar og framfara.

Hönnuður merkisins er 
Hrund Guðmundsdóttir.

Grunnskólinn 
í Hveragerði 

fær nýtt merki

Auglýsingasíminn er 

482 1944
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Ólöf Fríða Gísladóttir

Innilegar þakkir fyrir samúð og 
hlýhug við andlát og útför elskulegs 

eiginmanns míns,

Sverris Gunnarssonar,
 frá Hrosshaga.

Fyrir hönd barna, tengdabarna, barnabarna og 
barnabarnabarna,

Guðfinna Sveinsdóttir og fjölskylda.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 

andlát og útför elskulegs eiginmanns 
míns, föður okkar, tengdaföður, afa og 

langafa, 
Sigurðar Eiríkssonar,

fyrrum vörubifreiðastjóra, 
Garðafelli, Eyrarbakka.

Þakkir fyrir hlýju við umönnun til starfsfólks Ljósheima, 
og Karlakórs Selfoss og stjórnanda fyrir frábæran 

tónlistarflutning.

Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og samúð,
vegna andláts og útfarar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Sigrúnar Kristbjörnsdóttur,
frá Birnustöðum, Skeiðum,

sem lést 4. desember sl.

Í síðustu viku skrifaði Guð
mundur Ingi Guðbrandsson 

grein hér í Dagskrána þar sem 
hann fer lofsamlegum orðum um 
fyrirhugaðan mið hálendis þjóð
garð. Hann telur og sér aðeins 
kosti við miðhálendisþjóðgarð 
en þegar betur er að gáð er 
þar margt sem þarfnast betri 
skoðunar og ígrundunar. Mig 
langar í þessari stuttu grein að 
gera grein fyrir helstu áhyggjum 
sveitarstjórnar Blá skógabyggðar 
sem hafa látið sig málið varða 
frá fyrsta degi. 

Samtalið vantaði
Það hlýtur að þurfa að eiga sér 
stað mikið og gott samtal um 
stofnum þjóðgarðs sem nær yfir 
40%  Íslands ef afkvæmið á að 
getað dafnað og þroskast í góðri 
sátt við þjóðina frá fyrsta degi. 
Ég hef lagt þann skilning í orðið 
þjóðgarð að þá sé þjóðin sátt 
og stolt með garðinn sem hún 
stendur öll að baki. Það sem hefur 
vantað í ferlið frá fyrsta degi er 
að þjóðin var aldrei spurð hvort 
hún vildi miðhálendi Íslands 
undir þjóðgarð, heldur var tekin 
ákvörðun af fáum einstaklingum 
að þjóðgarður skyldi stofnaður. 
Það er svo eftir að ákvörðun 
er tekin sem þjóðinni er gefin 
kostur á að koma með hug
myndir og athugasemdir við út
færsl ur á þjóðgarðinum. Þarna 
vantar mikið upp á að eðlileg 
vinnu brögð séu viðhöfð áður en 
40% af landinu eru tekin undir 
þjóð garð, það segir sig sjálft að 
um stórt mál er að ræða.

Veiking sveitarstjórnarstigsins
Eitt af meginstoðum sveitar
stjórnar stigsins er skipulags
valdið. Með skipulags valdinu er 
mörkuð stefna um uppbyggingu, 
byggðaþróun, upp bygg ingu inn
viða auk margra fleiri þátta. 
Með skerðingu skipu lags
valdsins er verið að veikja 
sveitar stjórnar stigið en á tylli
dögum er talað um að það 
þurfi að styrkja og efla. Það 
sem mun gerast ef þjóðgarður 
verður stofnaður er að þá mun 
skipu lags vald sveitarfélaga 
skerð  ast, um það þarf ekki að 
deila, þótt öðru sé haldið fram. 
Í drögum að fumvarpi um mið
há lendis þjóðgarð er lagt til að 
stofnuð verði svæðisráð sem í 
sitja fulltrúar sveitarfélaga auk 
fleiri aðila. Sú staða gæti því 
komið upp að tekin sé ákvörðun 
í svæðisráði sem er í andstöðu 
við hugmyndir og framtíðarsýn 
sveitar stjórnar á viðkomandi 
svæði. Viðkomandi sveitarfélag 
er svo bundið af og ber skylda til 
að taka stjórnunar og verndar
áætlun inn í sitt skipulag. Tökum 
sem dæmi að ákvörðun verður 
tekin og sett inn í stjórn unar og 
verndar áætlun að ekki mætti 
byggja við og stækka fjalla skála 
innan marka Blá skógabyggðar. 
Þessa ákvörðun gæti Blá skóga
byggð ekki hnekkt og er skylt 
að setja inn í sitt aðal og deili
skipulag. Þetta dæmi sýnir 

Ógnanir miðhálendisþjóðgarðs
svart á hvítu að verið er að 
skerða og veikja skipulagsvald 
sveitarfélaga.

Tvískinnungur
Með stofnun þjóðgarðs er 
sagt að verið sé að hugsa um 
náttúruvernd, vernda víðerni auk 
margra annarra þátta er tengist 
náttúrunni og loftslagsmálum. 
Það eru allt göfug markmið 
sem ég held að við séum nú 
öll að hugsa um alla daga og 
passað hefur verið vel upp á á 
hálendinu í gegnum aldirnar 
með umsjón heimamanna. Það 
er því svolítið mótsagnar kennt 
þegar fyrirhugaður þjóðgarður 
er dásamaður að með tilkomu 
þjóðgarðsins muni gestum á 
svæðinu fjölga umtalsvert því 
slíkt sé aðdráttarafl þjóðgarða. 
Þessar röksemdir ganga engan 
veginn upp, það fer ekki saman 
að fjölga gestum og gangandi á 
viðkvæmum svæðum og vernda 
það um leið. Það má eiginlega 
segja eins og einn góður sveitar
stjórnarmaður sagði að þarna 
fari ekki saman hljóð og mynd. 

Þjóðgarður í umhverfismat
Nú má varla fara í nokkra 
fram kvæmd nema fyrst þurfi 
að fari fram umhverfismat. Er 
þá nokkuð til of mikils mælst 
að fyrirhugaður mið hálendis
þjóðgarður fari í umhverfismat 
áður en ákvörðun er tekin. Í 
umhverfis matinu yrði farið 
yfir áhrif þess á samfélög, 
sam göngur, álag á náttúruna, 
menn ingar minja auk fjölmargra 
fleira þátta. Ég geri ráð fyrir að 
þeir aðilar sem hafa verið að 
leggja til að stórar sem smáar 
framkvæmdir eigi að fara í 
umhverfismat leggi það til að 
miðhálendisþjóðgarðurinn fari 
í umhverfismat, þessir aðilar 
hljóta að vera samkvæmir 
sjálfum sér. 

Óvissa með þann rekstur 
sem er til staðar
Á hálendinu er rekin marg
vísleg þjónusta sem byggð hefur 
verið upp eftir stefnumörkun 
viðkomandi sveitarfélags. Þessar 
eignir eru ýmist í eigu einstak
linga, fyrirtækja eða sveitar
félaga. Það er alger óvissa með 
rekstur og eignar hald á þessum 
fasteignum ef þjóð garður verður 
stofnaður. Því samhliða stofnun 
þjóðgarðs er verið að vinna 
frumvarp um Þjóð garða stofnun 
og í drögum að því frumvarpi 
eru miklar eignar náms heimildir 
sem ráðherra getur beytt. Einnig 
vitum við að þeir sem eru með 
rekstur eru ekki vísir með að 
geta haldið áfram, því rekstur 
þarf að bjóða út og þeir sem hafa 
staðið í fjárfestingu geta verið í 
algerri óvissu. 

Vald ráðherra 
Að setja lög um hálendis
þjóðgarð er eitt en svo hefur 
ráðherra gríðarlegt vald með 
setningu reglugerða. Ráðherra 
þarf ekki að spyrja Alþingi 

eða leita álits almennings við 
setningu reglugerða, þær þurfa 
að vísu að hafa stoð í lögum. 
Í drögum að lögum um mið
hálendisþjóðgarð er í þrettándu 
grein nefnt að ráðherra eigi m.a. 
að setja reglugerð um verndun 
og verndarstig í þjóðgarðinum. 
Þetta er algerlega óútfylltur 
tékki sem almenningur veit 
ekkert hvernig verður, það fer 
allt eftir ráðherra hverju sinni 
hvern ig þessum málum verður 
háttað. Þarna getur ráðherra sett 
ákveðin svæði í algera friðun, 
bæði fyrir mönnum og allskonar 
nýtingu svo sem beit, veiði 
og öðrum hlunnindum. Þarna 
er verið að setja mikil völd til 
ráðherra sem heimamenn hafa 
enga aðkomu að, svona völd er 
engan veginn hægt að sætta sig 
við. 

Einn liður í löngu tafli
Allt þetta ferli sem nú er í 
gangi með stofnun þjóðgarðs 
er margþætt og hefur átt 
langan aðdrag anda. Fyrir ekki 
svo löngu voru sett lög um 
þjóðlendur. Þá þurftu sveitar
félög og einstaklingar að sanna 
eignarhald sitt á afréttum og 
heimalöndum, afsöl og aðrar 
heimildir mörg hundruð ára 
gömul dugðu í sumum tilvikum 
ekki til að sanna eignarhald. 
Ríkinu voru dæmd þessi svæði 
til eignar, eftir sátu sveitar
félög og einstaklingar svekkt 
og sár. Sveitarfélögin og 
einstak lingar héldu að vísu eftir 
nýtingarréttinum og sveitar
félögin skipulagsvaldinu. Það 
liðu að vísu ekki mörg ár þá 
er land skipulagsstefna var 
samþykkt á Alþingi, þarna er sett 
stefna ríkisins í skipulagsmálum, 
þetta átti í fyrstu að vera mjög 
sak laust og ekki hafa nein áhrif 
á skipulagsvald sveitarfélaga. 
En smám saman hefur verið bætt 
við landskipulagsstefnuna og 
nú er Skipulagsstofnun farin að 
vinna eftir þessari stefnu og lítur 
orðið meir og meir til hennar 
en aðal skipulaga sveitarfélaga. 
Það sannaðist svo um munar 
þegar Skipulagsstofnun felldi 
sinn dóm um að endurbætur 
á Kjalvegi þyrftu að fara 
í umhverfismat, í sínum 
úrskurði vitnaði hún meira í 
landskipulagsstefnuna en aðal
skipulag Bláskógabyggðar. 
Þessu þarf að snúa við áður 
en það verður um seinan. Svo 
var það fyrir nokkrum árum 
að ríkið náði yfirráðum yfir 
haf og strandsvæðum. Nú á 
að ná hálendinu með stofnun 
þjóð garðs. Þá er bara lág
lendið eftir og mér segir svo 
hugur að eftir ekki svo mörg 
ár þurfi landeigendur að sanna 

eignarhald sinn á sínum bú
jörðum, þá er ekki víst að afsöl 
og kaupsamningar sem gerðir 
voru fyrr á öldum haldi.

Sýnum ábyrgð og stígum fram
Umræðan um stofnun þjóðgarðs 
á hálendinu hefur verið alltof 
lítil og einhliða. Ég skora á 
einstaklinga og sveitarfélög að 
láta sig málið varða, í þessu máli 
má ekki sitja hjá og bíða og sjá 
til, það er óábyrgt. Eins skora ég 
á þingmenn í suðurkjördæmi að 
heimsækja og taka samtalið við 
heimamenn, þeir hljóta að ætla 

að kynna sér hvað heimamenn 
hafa til málanna að leggja 
áður en þeir taka ákvörðun 
í þingsölum. Þeir eru okkar 
þingmenn og ég hélt að þeir 
hefðu þær skyldur að ræða við 
íbúa áður en ákvörðun er tekin 
og þá sérstaklega í svona stóru 
máli. 

Hálendið hefur verið í umsjón 
heimamanna frá ómunatíð og er 
best varðveitt hjá þeim sem þar 
lifa og starfa og leggja sig fram 
um að gæta þess og varðveita til 
komandi kynslóða.

Helgi Kjartansson 
 
Oddviti 
Bláskógabyggðar
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Ég skora á vinkonu mína Dragica Petrovic til að heilla Sunn-
lendinga.

Matgæðingar eru beðnir að senda á dagskrain@prentmet.is 
uppskrift ásamt mynd af sér eigi síðar en á sunnudegi.

Matgæðingur vikunnar er 
Sveinbjörn J. Arngrímsson.

Ég átti góðan vin, þar til hann 
ákvað að skora á mig. En hvað 
um það.

Hér koma nokkrar ögrandi 
tillögur fyrir ykkur.

 
Eggjakaka / Omeletta
4 eggjum skellt í skál og hrært 
vel.

Kíkja í ísskápinn og sjá 
hvað er til, skera það niður 
frekar „nett“ mæli með pyls-
um. :) Þegar skurðarbrettið er 
orðið vel hlaðið af góðgæti 
þá smellið því aðeins á heita 
pönnuna með smá smjörklípu 
og steikið í nokkrar mínútur. 
Takið síðan blönduna ykkar af 
pönnunni og setjið í skál. Þá er 
komið að því að renna eggj-
unum á pönnuna, vanda sig. 
Þegar eggin eru farin að taka 
sig þá setjum við gúmmelaðið 
ofan á. Svo er að loka, fara var-
lega með að setja saman omel-
ettuna. Svo steikt og velt fram 
og til baka eftir smekk hvers 
og eins.

 
Ostapylsa (masterpiece)
SS pylsur brúkaðar í verk-
efnið. Skerið pylsurnar var-
lega, vandið ykkur. Fletjið 
þær svo út. Ostasneiðar rifn-
ar í passlega stærð þannig að 
osturinn fari alveg yfir alla 
pylsuna. Mæli með að þið 
prófið að gera þetta á pönnu, 
það er reyndar mjög þægilegt 
og fljótlegt að gera þetta í ör-
bylgjuofninum. Mæli með því 
ef þú ert á hraðferð. Muna að 
krydda eftir smekk.

 

Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

Mæli að lokum með að þið 
prófið þessa LKL skúffuköku, 
algjör snilld!
 
1 msk. skyndikaffi
100 g kókoshveiti
70 g kakó
1 tsk. vínsteinslyftiduft
1 tsk. matarsódi
80 g Sukrin gold
80 g Sukrin sæta
160 g mæjones (einnig gott að 
nota laktósafría ab-mjólk).  
250 ml vatn
6 egg
 
Þeytið egg og sætu saman í 
3-5 mínútur, bætið mæjonesi 
við og þeytið áfram. Blandið 
þurrefnum saman í skál. Bætið 
vatninu og ab-mjólkinni og 
þurrefnum til skiptis við eggja-
blönduna.

Smyrjið skúffukökuform 
og hellið deiginu í. Bakið á 
170°C í um 35 mín.

 
Smjörkrem í stíl:
230 g smjör við stofuhita
2 msk. rjómi
1 msk. skyndikaffiduft
80 g sæta, fínmöluð
2 msk. kakó
 
Kælið kökuna, smyrjið kremi 
yfir og stráið að lokum kókos-
mjöli yfir kökuna.

Láttu nú verða að því, þú þarft að framkvæma til að 
eitthvað breytist. Við vitum að þú hefur lengi ætlað 
að láta slag standa. Við tökum vel á móti þér í Selinu 

við Engjaveg 48 þann 16. september kl. 20:00. Power-
talk deildin Jóra.

HVAR ERTU? VIÐ ERUM 
AÐ BÍÐA EFTIR ÞÉR!

Laugardagskvöldið 21. sept-
ember fer fram lokahóf 

Knattspyrnudeildar Umf. Sel-
foss í Hvítahúsinu. Þar munu 
konur og karlar í meistarflokki 
og 2. Flokki fagna árangri 
sumarsins ásamt stuðnings-
mönnum. Að loknu borðhaldi 
og skemmtun munu drengirnir 
í hljómsveitinni Bandmönnum 

og Herra Hnetusmjör leika fyr-
ir dansi, en veislustjóri verður 
fótbolta séníið og fyrrverandi 
útvarpsstjarnan Hjörvar Haf-
liðason. Forsala miða fer fram 
hjá Elísabetu s: 899-2194. 
og Dóru í s: 864-2482 fólk 
hvatt til að tryggja sér miða á 
skemmtilegt kvöld.

Lokahóf Umf. Selfoss 
í Hvítahúsinu

Ungmennabúðir UMFÍ að Laugarvatni ganga vel
„Við erum öll ótrúlega ánægð. 
Nemendurnir eru jákvæðir og 
kátir og þeim líður afskaplega 
vel,“ segir Júlía Guðmunds-
dóttir kennari við Vættaskóla í 
Grafarvogi. Nemendur í 9. bekk 
skólans voru þeir fyrstu sem 
komu í endurbættar Ungmenna- 
og tómstundabúðir UMFÍ að 
Laugarvatni í vikunni. Nem-
endurnir eru 36 talsins og komu 
þeir ásamt Júlíu og Renate Bru-
novska, hinum umsjónarkennara 
bekkjarins að Laugarvatni. Þar 
dvelur hópurinn fram á föstudag.

Júlía segir hópinn hafa nóg að 
gera alla dagana og dagskrána 
þéttbókaða frá klukkan 8 á 
morgnana til 9 á kvöldin. Nóg er 
um að vera, íþróttatengdir leikir, 
æfingar hvers konar og viðburðir 
af ýmsum toga sem tengjast úti-
vist, hreyfingu og ætlaðir eru til 
að efla félagsfærni. Markmiðið 
með dvölinni er að efla vitund 
ungmennanna fyrir umhverfi 
sínu og samfélagi ásamt því að 
gera heilbrigðum lífsstíl hátt 
undir höfði.

Nemendum, sem koma á 
Laugarvatn, er ekki heimilt að 
koma með síma, tölvur eða nesti 
að heiman og þurfa að haga sér 
innan þess ramma sem þar er 
settur. Bæði Júlía og Renate 
segja það hafa gengið vel fyrsta 
daginn og enginn afsláttur verið 
gefinn.

„Við erum mjög strangar 
en náum vel til krakkanna. Það 
skiptir máli að setja þeim ramma 
og þá fara þau eftir því sem við 
segjum. Enginn kemst upp með 
múður. En auðvitað er það for-
eldranna líka að fara eftir reglun-
um,“ segir Renate.

Júlíu finnst hún reyndar komin 
heim enda uppalin á Laugarvatni. 
Hún bendir á að krökkunum líði 
afskaplega vel þarna. Nokkur 
þeirra séu þegar farin að huga 
að næstu skrefum í námi og hafi 
þau pantað hjá henni heimsókn 
í vikunni í Menntaskólann að 
Laugarvatni sem er í göngufæri 
frá Ungmennabúðunum.

UMFÍ hefur starfrækt Ung-
mennabúðir á Laugum í Sæl-
ingsdal frá árinu 2005. Starfsem-
in hefur nú verið flutt í gömlu 
íþróttamiðstöðina að Laugarvatni 
og er verið að byggja þar upp 
frábæra aðstöðu fyrir nemendur 
sem þar dvelja.

Nóg verður um að vera í 
vetur því um 2.000 nemendur 
eru bókaðir í Ungmennabúðir á 
Laugarvatni yfir skólaárið þótt 
það sé nýhafið og inn í næsta 
sumar.

Ítarlegri upplýsingar um Ung-
mennabúðirnar á Laugarvatni má 
sjá á ungmennabudir.is.

Sunnlendinga 
lesa Dagskrána 

í hverri viku

82%

Sterkur sunnlenskur 
auglýsingamiðill 

í yfir 50 ár.

NEI

Já

18%

82%

 

Það sem eflaust ekki allir vita er að nú hafa verið fimm 
matgæðingar í röð úr sama vinkonuhópnum en aðeins einn 

Rangæingur stendur eftir, sú sleppur heldur betur ekki en það er 
sjálf knattspyrnuhetjan, Hrafnhildur Hauksdóttir.

Matgæðingar eru beðnir að senda á dagskrain@prentmet.is 
uppskrift ásamt mynd af sér eigi síðar en á sunnudegi.

Ég þakka Fanneyju, vin konu 
minni innilega fyrir skemm
t ilega áskorun sem ég tek 
fagn andi. Ég er meðal áhuga
mann eskja um elda mennsku en 
flestur matur þykir mér góður. 
Ég er mikið fyrir hinar og 
þessar súpur og finnst gaman að 
gera þær frá grunni og ætla því 
að deila með ykkur tómatsúpu 
sem er bæði góð og einföld, 
uppskriftin er af ljufmeti.com.

Tómatsúpa
Hráefni:
⅓ bolli ólívuolía
4 stórar gulrætur, afhýddar og 
skornar í teninga
1 stór laukur, sneiddur
1 msk. þurrkuð basilika
3 dósir heilir tómatar
1 lítri vatn
2 kjúklingateningar
½ lítri rjómi
salt og pipar
Aðferð:
Hitið ólívuolíuna yfir mið
lungs hita í rúmgóðum potti. 
Setjið gulrætur og lauk í pott
inn og eldið þar til byrjar að 
mýkjast, um 10 mínútur, bætið 
þá basiliku saman við og eldið 
þar til grænmetið er orðið alveg 
mjúkt, eða um 5 mínútur til 
viðbótar. Bætið tómatdósunum, 
vatni og kjúklingateningum í 
pottinn og látið sjóða við vægan 
hita í 2030 mínútur, eða upp í 
45 mínútur ef þú hefur tíma. 
Setjið súpuna því næst í mat
vinnslu vél eða setjið töfra  sprota 
í pottinn og maukið súpuna. 
Bætið rjómanum saman við 
og hitið aftur. Smakkið til með 
salti og pipar.
Einnig ætla ég að deila með 
ykkur frábærri uppskrift að 
skyrköku frá Evu Laufeyju 
vinkonu minni sem er afar 
einföld og hættulega bragðgóð.

Piparkökuskyrkaka með 
saltaðri karamellusósu
Hráefni:
400 g piparkökur
100 g smjör, brætt
500 g vanilluskyr
400 ml rjómi, þeyttur
2 msk. flórsykur
1 vanillustöng (ég notaði 1 tsk. 
vanilludropa)
Aðferð:
Bræðið smjör í potti og setjið 

piparkökurnar í matvinnsluvél 
og myljið fínt, þið getið líka 
notað kökukefli í verkið.
Hellið smjörinu saman við 
pipar kökublönduna og blandið 
vel saman.
Hellið blöndunni í kökumót og 
þrýstið blöndunni í formið og 
upp með köntunum á forminu.
Kælið á meðan þið útbúið 
fyllinguna.
Þeytið rjóma, blandið skyrinu 
varlega saman við og sigtið 
flórsykur út í.
Skerið vanillustöng í tvennt 
eftir endilöngu og skafið fræin 
innan úr henni, bætið þeim út 
í skyrfyllinguna og hrærið öllu 
vel saman.
Hellið fyllingunni ofan á pipar
kökubotninn og kælið, best er 
að kæla kökuna í 34 klst. eða 
yfir nótt.

Söltuð karamellusósa
Hráefni:
150 g sykur
4 msk. smjör
1 dl rjómi
sjávarsalt á hnífsoddi
Aðferð:
Bræðið sykur á pönnu við 
vægan hita, best að hafa alls 
ekki háan hita og fara hægt af 
stað.
Takið pönnuna af hellunni 
þegar sykurinn er allur bráðinn 
og bætið smjörinu saman við í 
nokkrum skömmtum.
Hellið rjómanum út í kara
melluna og hrærið þar til kara
mellan er orðin þykk og fín.
Í lokin bætið þið saltinu saman 
við.
Leyfið sósunni að kólna alveg 
áður en þið hellið henni yfir 
skyrkökuna.
Dreifið saltaðri karamellusósu 
yfir kökuna áður en þið berið 
hana fram og njótið vel.
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Ég þakka áskorunina og skora næst á elskulegu tengdamóður mína 
Hrafnhildi Valgarðsdóttur að vera næsta matgæðing vikunnar.

Matgæðingar eru beðnir að senda á dagskrain@prentmet.is 
uppskrift ásamt mynd af sér eigi síðar en á sunnudegi.

Matgæðingur vikunnar er 
Hróbjartur Heiðar Ómars-
son.

Doritos kjúklingaréttur

4 kjúklingabringur
1 dós mexíkósk ostasósa
1 dós salsasósa
Rifinn ostur ca. 1 poki
1 poki Doritos-snakk 

að eigin val.
 
Kjúklingurinn er skorinn í 
bita, kryddaður eftir smekk 
og steiktur á pönnu, því næst 
er Doritos-snakkið mulið að-
eins í eldfast mót og dreift vel 
yfir botninn, þá er salsasós-
unni dreift vel yfir snakkið 
og ostasósunni yfir það. Þá 
er kjúklingurinn settur yfir 
sósurnar, ofan á er svo settur 
rifinn ostur eftir smekk en mér 
finnst gott að setja dálítið vel 
af osti yfir. 

Sett svo inn í ofn á 200°C í 
15-20 mín. 

Meðlæti getur verið t.d. 
hrísgrjón og ferskt salat úr ís-
lensku grænmeti en einnig er 
þetta rosalega gott bara eitt og 
sér.

Marensterta með 
kókosbollurjóma og 
jarðarberjum
 
Marengsbotnar:
6 eggjahvítur
300 gr. sykur
1/2 tsk. vínsteinslyftiduft
50-100 gr. rjómasúkkulaði 

frá Nóa Síríusi eftir smekk 
hvers og eins.

Hitið ofn í 120 gráður með 
blæstri. Þeytið eggjahvíturnar 
þar til þær verða froðukennd-
ar. Bætið sykrinum smám 
saman út í. Þeytið í 1-2 mín-

Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

útur. Bætið þá vínsteinslyfti-
duftinu út í. Súkkulaðið er 
síðan smátt skorið og blandað 
varlega saman við án þess að 
hvíturnar falli. Dreifið jafnt úr 
marengsinum á tvær smjör-
pappírsklæddar bökunarplötur 
þannig að hann myndi tvo um 
það bil jafn stóra hringi. Bak-
ið í 90 mínútur. Slökkvið þá á 
ofninum, opnið hann og leyfið 
að kólna í um 1 klst.

Fylling:
5 dl rjómi
4 kókosbollur
Jarðarber

Þeytið rjómann og brjótið 
kókosbollurnar saman við. 
Dreifið yfir annan marengs-
botninn. Skerið jarðarber 
í sneiðar og leggið ofan á 
rjómann, setjið svo hinn mar-
engsbotninn ofan á.

Ofan á:
1 poki Dumle 

karamellur (120 gr.)
1 dl rjómi
Jarðarber

Aðferð: Bræðið saman í potti 
við vægan hita. Kælið og 
hellið yfir tertuna. Skreytið 
með jarðarberjum.

Hanna Lára Bjarnadóttir
Edvin Kristinsson

Ólafur B. Sigursveinsson    Marlín Aldís Stefánsdóttir
Þorsteinn Loftsson    Steinunn Lilja Heiðarsdóttir
Magnús Helgi Loftsson    Alina Elena Balusanu

Berglind Ósk Loftsdóttir
og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
vegna andláts og útfarar ástkærs eigin-
manns míns, föður, tengdaföður og afa,

Lofts Þorsteinssonar,
Haukholtum.

Skrifstofa Pacta lögmanna 
og Motus hefur verið flutt 

í nýtt og glæsilegt húsnæði á 
jarðhæð í Miðgarði, Austurvegi 
4 á Selfossi. Skrifstofan var 
áður staðsett hinum megin við 
götuna að Austurvegi 3. Jón Páll 
Hilmarsson, lögmaður hjá Pacta 
segir í samtali við Dagskrána: 
„Hin nýja staðsetning bætir að-

Pacta lögmenn flytja yfir götuna
gengi og aðstöðu viðskiptavina 
og starfsfólks, en rýmið hefur 
verið algjörlega endurnýjað og 
klæðskerasniðið undir starfsemi 
Pacta og Motus. Flutningarnir 
hafa gengið mjög vel. Við hjá 
Pacta og Motus bjóðum við-
skiptavini velkomna í nýja og 
glæsilega starfsstöð okkar.“

Innleiðing stöðumats fyrir 
nemendur af erlendum upp-

runa er nú hafið í grunnskólum 
Árborgar og einnig í Fjölbrauta-
skóla Suðurlands. Nýlega var 
haldið námskeið í Hljómahöll 
í Reykjanesbæ fyrir fulltrúa 
allra grunnskóla í Árborg, 
Reykjanesbæ og Hafnarfirði. 
Námskeiðið sóttu einnig aðilar 
frá Fjölbrautaskóla Suðurlands, 
Miðju máls og læsis, Mennta-
málastofnun, KÍ og Fella-
skóla. Skólaþjónusta Árborgar, 
fræðslusvið Reykjanesbæjar, 
fræðslu- og frístundaþjónusta 
Hafnarfjarðar hafa átt í sam-
starfi um þróun stöðumats fyrir 
nemendur af erlendum uppruna 
sem eru tiltölulega nýkomnir til 
landsins. Verkefnið gengur m.a. 
út á það að styrkja nám, líðan og 
félagslega stöðu þessara nem-
enda í skólum. Aneta Figlarska, 
Hrund Harðardóttir og Þorsteinn 
Hjartarson sitja í stýrihópnum 
fyrir hönd Árborgar. Dagskráin 
ræddi við Þorstein Hjartarson, 
sviðsstjóra fjölskyldusviðs hjá 
Árborg um málið.

Hækkandi hlutfall nemenda 
af erlendum uppruna 
kallar á breytta nálgun
„Hlutfall nemenda af erlendum 
uppruna er alltaf að hækka í 
Sveitarfélaginu Árborg sem og í 
mörgum öðrum sveitarfélögum. 

Í Vallaskóla er það um 17% og 
25% í leikskólunum Álfheim-
um og Árbæ. Með stöðumatinu 
er hægt að staðsetja nemendur 
og auðvelda þar með kennurum 
og skólastjórnendum að skipu-
leggja nám hvers nemanda út frá 
styrkleika hans og þörfum, en 
lagt er mat á fyrri þekkingu og 
reynslu, læsi og talnaskilning,“ 
segir Þorsteinn um stöðumatið.

Stöðumatið er sænskt að 
uppruna og hefur verið notað 
þar með góðum árangri. Valla-
skóli á Selfossi, Háaleitisskóli 
í Reykjanesbæ og Lækjarskóli 
í Hafnarfirði hafa verið þátt-
tökuskólar frá byrjun. Nú verður 
hins vegar unnið að því að koma 
stöðumatinu í framkvæmd í 
öllum grunnskólum sveitarfé-
laganna þriggja og framhalds-
skólum þeirra hefur einnig boð-
ist þátttaka. „Fjölbrautaskóli 
Suðurlands þáði boðið sem er 

jákvætt fyrir allt skólasamfélag-
ið í Árborg,“ segir Þorsteinn.

Stöðumat fer einnig 
í leikskólana
Aðspurður um hvað sé framund-
an í verkefninu segir Þorsteinn: 
„Nú verður stöðumatinu fylgt 
betur eftir og meðal þess sem 
verður gert er að halda sambæri-
legt námskeið og var í Hljóma-
höll fyrir alla grunnskóla í 
Reykjavík í næsta mánuði. Þar 
verða þær Aneta og Hrund með-
al kennara. Verkefnið er styrkt 
úr Sprotasjóði og faghópurinn 
fékk framhaldsstyrk v/leik-
skólahlutans og er þegar búinn 
að láta þýða sambærilegt efni 
fyrir leikskólana. Því verður hr-
int af stað í vetur með leikskól-
ann Árbæ sem þátttökuskóla Ár-
borgar í undirbúningnum, segir 
Þorsteinn að lokum. -gpp

Innleiða stöðumat fyrir nemendur 
af erlendum uppruna

Mynd: Aðsend.

Í dag, mánudaginn 23. septem-
ber 2019, kom 27 manna sendi-

nefnd frá stjórnsýslu S-Kóreu í 
heimsókn til Heilbrigðisstofnun-
ar Suðurlands (HSU). Þau höfðu 
sérstakan áhuga á að kynna sér 
stjórnsýsluna á Suðurlandi, 
heilbrigðisþjónustuna og áskor-
anir í tengslum við ferðamenn, 
skipulag þjónustu við aldraða og 
fjarheilbrigðisþjónustu. Heim-
sókn þeirra var skipulögð í sam-

Sendinefnd frá S-Kóreu heimsækir HSU
vinnu við Samband sunnlenskra 
sveitarfélaga. Bjarni Guðmunds-
son framkvæmdastjóri SASS 
stýrði fundinum.  Framsögu og 
kynningar fyrir hópinn fluttu 
Eva Björk Harðardóttir odd-
viti Skaftárhrepps og formaður 
SASS, Herdís Gunnarsdóttir 
forstjóri HSU og Pétur Péturs-
son slökkviliðsstjóri Brunavarna 
Árnessýslu. Mikil ánægja var 
með heimsókn hópsins.

Assa Ágústsdóttir.

Búslóðaflutningar og vörudreifing
Sendibílar Suðurland 820  3880, Tómas

Í síðasta tölublaði Dagskrárinnar var röng dagsetning á skáknámskeiði 
sem haldið verður í Fischersetrinu. Námskeiðið hefst þann 25. janúar en 
ekki þann 18. eins og fram kom í síðasta tölubl. Nánari upplýsingar má fá 
í síma 894 1275.

Vinsamlega athugið

Margrét Jónsdóttir
Ingveldur Þorsteinsdóttir Andrés M. Haraldsson
Jón Gunnþór Þorsteinsson Ágúst Þorsteinsson

Alúðarþakkir sendum við öllum þeim 
sem sýndu okkur hjartahlýju og 

einstakan stuðning við fráfall og útför 
okkar ástkæra

Þorsteins Ágústssonar,
bónda á Syðra-Velli

Eiginkona og synir,
Dorota, Kacper og Sebastian.

Andrzej Kuc 
Waldemar Kuc Malwina Kuc
Janusz Kuc Marzena Kuc
Lukasz Kuc Sindija Tabaka
Daniel Kuc Rósa Kuc Jóhannsdóttir
Marzena Bielak Damian Bielak
Tomasz Kuc Joanna Folta
Malgorzata Kuc  Krzysztof Graczyk
Mateusz Kuc  Paulina Kuc
Anna Kuc Patryk Malysa
Damian Kuc  Gabriela Kierepka
Beata Jónsdóttir 
Rafal Zolich  Elwira Wienckowska
Agnieszka og Miroslaw Pawlak 
Dagmara Zolich Pawel Szymyla

og börn.

Elskulegur eiginmaður, faðir okkar, 
sonur, bróðir og mágur,

Marek Kuc,
Heiðmörk 1, Selfossi,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi þann 
30.12.2019. Útförin fer fram frá Selfosskirkju föstudaginn 
17. janúar kl. 11. Sérstakar þakkir færum við göngudeild 

og krabbameinslækni á Selfossi. 
Uroczustosc pogrzebowa odbedzie sie w kosciele w 

Selfosskirkja 17. styczen o godz. 11.

Grunnskólinn í Hvera
gerði hefur tekið upp 

nýtt merki og sem fyrr er 
það byggt á einkunnarorðum 
skólans en þau eru Viska – 
Virðing – Vinátta.

Visku og þekkingar aflar 
maður sér með því að takast á 
við lífið, hvort heldur er í leik 
eða starfi. Í skólanum vex 
kunnátta og leikni nemenda. 
Með visku að vopni erum 
við betur í stakk búin til 
þess að takast á við verkefni 
nútíðar og framtíðar. Virðing 
endurspeglast í þeirri kurteisi 
sem við sýnum hvert öðru. 
Hvernig við tölum við annað 
fólk, hvernig við tölum um 
það og hvernig við förum 
með eigur okkar og annarra. 
Við virðum skoðanir annarra 
og tökum tillit til ólíkra 
þarfa, aðstæðna, langana 
og væntinga til hvers og 
eins. Vinátta er mikilvægur 
þáttur þess að fólki upplifi 
lífshamingju og líði vel í 
leik og starfi. Hún er einn 
af hornsteinum daglegra 
samskipta og undirstaða 
vellíðanar og framfara.

Hönnuður merkisins er 
Hrund Guðmundsdóttir.

Grunnskólinn 
í Hveragerði 

fær nýtt merki

Auglýsingasíminn er 

482 1944
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Ólöf Fríða Gísladóttir

Innilegar þakkir fyrir samúð og 
hlýhug við andlát og útför elskulegs 

eiginmanns míns,

Sverris Gunnarssonar,
 frá Hrosshaga.

Fyrir hönd barna, tengdabarna, barnabarna og 
barnabarnabarna,

Guðfinna Sveinsdóttir og fjölskylda.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 

andlát og útför elskulegs eiginmanns 
míns, föður okkar, tengdaföður, afa og 

langafa, 
Sigurðar Eiríkssonar,

fyrrum vörubifreiðastjóra, 
Garðafelli, Eyrarbakka.

Þakkir fyrir hlýju við umönnun til starfsfólks Ljósheima, 
og Karlakórs Selfoss og stjórnanda fyrir frábæran 

tónlistarflutning.

Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og samúð,
vegna andláts og útfarar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Sigrúnar Kristbjörnsdóttur,
frá Birnustöðum, Skeiðum,

sem lést 4. desember sl.

Í síðustu viku skrifaði Guð
mundur Ingi Guðbrandsson 

grein hér í Dagskrána þar sem 
hann fer lofsamlegum orðum um 
fyrirhugaðan mið hálendis þjóð
garð. Hann telur og sér aðeins 
kosti við miðhálendisþjóðgarð 
en þegar betur er að gáð er 
þar margt sem þarfnast betri 
skoðunar og ígrundunar. Mig 
langar í þessari stuttu grein að 
gera grein fyrir helstu áhyggjum 
sveitarstjórnar Blá skógabyggðar 
sem hafa látið sig málið varða 
frá fyrsta degi. 

Samtalið vantaði
Það hlýtur að þurfa að eiga sér 
stað mikið og gott samtal um 
stofnum þjóðgarðs sem nær yfir 
40%  Íslands ef afkvæmið á að 
getað dafnað og þroskast í góðri 
sátt við þjóðina frá fyrsta degi. 
Ég hef lagt þann skilning í orðið 
þjóðgarð að þá sé þjóðin sátt 
og stolt með garðinn sem hún 
stendur öll að baki. Það sem hefur 
vantað í ferlið frá fyrsta degi er 
að þjóðin var aldrei spurð hvort 
hún vildi miðhálendi Íslands 
undir þjóðgarð, heldur var tekin 
ákvörðun af fáum einstaklingum 
að þjóðgarður skyldi stofnaður. 
Það er svo eftir að ákvörðun 
er tekin sem þjóðinni er gefin 
kostur á að koma með hug
myndir og athugasemdir við út
færsl ur á þjóðgarðinum. Þarna 
vantar mikið upp á að eðlileg 
vinnu brögð séu viðhöfð áður en 
40% af landinu eru tekin undir 
þjóð garð, það segir sig sjálft að 
um stórt mál er að ræða.

Veiking sveitarstjórnarstigsins
Eitt af meginstoðum sveitar
stjórnar stigsins er skipulags
valdið. Með skipulags valdinu er 
mörkuð stefna um uppbyggingu, 
byggðaþróun, upp bygg ingu inn
viða auk margra fleiri þátta. 
Með skerðingu skipu lags
valdsins er verið að veikja 
sveitar stjórnar stigið en á tylli
dögum er talað um að það 
þurfi að styrkja og efla. Það 
sem mun gerast ef þjóðgarður 
verður stofnaður er að þá mun 
skipu lags vald sveitarfélaga 
skerð  ast, um það þarf ekki að 
deila, þótt öðru sé haldið fram. 
Í drögum að fumvarpi um mið
há lendis þjóðgarð er lagt til að 
stofnuð verði svæðisráð sem í 
sitja fulltrúar sveitarfélaga auk 
fleiri aðila. Sú staða gæti því 
komið upp að tekin sé ákvörðun 
í svæðisráði sem er í andstöðu 
við hugmyndir og framtíðarsýn 
sveitar stjórnar á viðkomandi 
svæði. Viðkomandi sveitarfélag 
er svo bundið af og ber skylda til 
að taka stjórnunar og verndar
áætlun inn í sitt skipulag. Tökum 
sem dæmi að ákvörðun verður 
tekin og sett inn í stjórn unar og 
verndar áætlun að ekki mætti 
byggja við og stækka fjalla skála 
innan marka Blá skógabyggðar. 
Þessa ákvörðun gæti Blá skóga
byggð ekki hnekkt og er skylt 
að setja inn í sitt aðal og deili
skipulag. Þetta dæmi sýnir 

Ógnanir miðhálendisþjóðgarðs
svart á hvítu að verið er að 
skerða og veikja skipulagsvald 
sveitarfélaga.

Tvískinnungur
Með stofnun þjóðgarðs er 
sagt að verið sé að hugsa um 
náttúruvernd, vernda víðerni auk 
margra annarra þátta er tengist 
náttúrunni og loftslagsmálum. 
Það eru allt göfug markmið 
sem ég held að við séum nú 
öll að hugsa um alla daga og 
passað hefur verið vel upp á á 
hálendinu í gegnum aldirnar 
með umsjón heimamanna. Það 
er því svolítið mótsagnar kennt 
þegar fyrirhugaður þjóðgarður 
er dásamaður að með tilkomu 
þjóðgarðsins muni gestum á 
svæðinu fjölga umtalsvert því 
slíkt sé aðdráttarafl þjóðgarða. 
Þessar röksemdir ganga engan 
veginn upp, það fer ekki saman 
að fjölga gestum og gangandi á 
viðkvæmum svæðum og vernda 
það um leið. Það má eiginlega 
segja eins og einn góður sveitar
stjórnarmaður sagði að þarna 
fari ekki saman hljóð og mynd. 

Þjóðgarður í umhverfismat
Nú má varla fara í nokkra 
fram kvæmd nema fyrst þurfi 
að fari fram umhverfismat. Er 
þá nokkuð til of mikils mælst 
að fyrirhugaður mið hálendis
þjóðgarður fari í umhverfismat 
áður en ákvörðun er tekin. Í 
umhverfis matinu yrði farið 
yfir áhrif þess á samfélög, 
sam göngur, álag á náttúruna, 
menn ingar minja auk fjölmargra 
fleira þátta. Ég geri ráð fyrir að 
þeir aðilar sem hafa verið að 
leggja til að stórar sem smáar 
framkvæmdir eigi að fara í 
umhverfismat leggi það til að 
miðhálendisþjóðgarðurinn fari 
í umhverfismat, þessir aðilar 
hljóta að vera samkvæmir 
sjálfum sér. 

Óvissa með þann rekstur 
sem er til staðar
Á hálendinu er rekin marg
vísleg þjónusta sem byggð hefur 
verið upp eftir stefnumörkun 
viðkomandi sveitarfélags. Þessar 
eignir eru ýmist í eigu einstak
linga, fyrirtækja eða sveitar
félaga. Það er alger óvissa með 
rekstur og eignar hald á þessum 
fasteignum ef þjóð garður verður 
stofnaður. Því samhliða stofnun 
þjóðgarðs er verið að vinna 
frumvarp um Þjóð garða stofnun 
og í drögum að því frumvarpi 
eru miklar eignar náms heimildir 
sem ráðherra getur beytt. Einnig 
vitum við að þeir sem eru með 
rekstur eru ekki vísir með að 
geta haldið áfram, því rekstur 
þarf að bjóða út og þeir sem hafa 
staðið í fjárfestingu geta verið í 
algerri óvissu. 

Vald ráðherra 
Að setja lög um hálendis
þjóðgarð er eitt en svo hefur 
ráðherra gríðarlegt vald með 
setningu reglugerða. Ráðherra 
þarf ekki að spyrja Alþingi 

eða leita álits almennings við 
setningu reglugerða, þær þurfa 
að vísu að hafa stoð í lögum. 
Í drögum að lögum um mið
hálendisþjóðgarð er í þrettándu 
grein nefnt að ráðherra eigi m.a. 
að setja reglugerð um verndun 
og verndarstig í þjóðgarðinum. 
Þetta er algerlega óútfylltur 
tékki sem almenningur veit 
ekkert hvernig verður, það fer 
allt eftir ráðherra hverju sinni 
hvern ig þessum málum verður 
háttað. Þarna getur ráðherra sett 
ákveðin svæði í algera friðun, 
bæði fyrir mönnum og allskonar 
nýtingu svo sem beit, veiði 
og öðrum hlunnindum. Þarna 
er verið að setja mikil völd til 
ráðherra sem heimamenn hafa 
enga aðkomu að, svona völd er 
engan veginn hægt að sætta sig 
við. 

Einn liður í löngu tafli
Allt þetta ferli sem nú er í 
gangi með stofnun þjóðgarðs 
er margþætt og hefur átt 
langan aðdrag anda. Fyrir ekki 
svo löngu voru sett lög um 
þjóðlendur. Þá þurftu sveitar
félög og einstaklingar að sanna 
eignarhald sitt á afréttum og 
heimalöndum, afsöl og aðrar 
heimildir mörg hundruð ára 
gömul dugðu í sumum tilvikum 
ekki til að sanna eignarhald. 
Ríkinu voru dæmd þessi svæði 
til eignar, eftir sátu sveitar
félög og einstaklingar svekkt 
og sár. Sveitarfélögin og 
einstak lingar héldu að vísu eftir 
nýtingarréttinum og sveitar
félögin skipulagsvaldinu. Það 
liðu að vísu ekki mörg ár þá 
er land skipulagsstefna var 
samþykkt á Alþingi, þarna er sett 
stefna ríkisins í skipulagsmálum, 
þetta átti í fyrstu að vera mjög 
sak laust og ekki hafa nein áhrif 
á skipulagsvald sveitarfélaga. 
En smám saman hefur verið bætt 
við landskipulagsstefnuna og 
nú er Skipulagsstofnun farin að 
vinna eftir þessari stefnu og lítur 
orðið meir og meir til hennar 
en aðal skipulaga sveitarfélaga. 
Það sannaðist svo um munar 
þegar Skipulagsstofnun felldi 
sinn dóm um að endurbætur 
á Kjalvegi þyrftu að fara 
í umhverfismat, í sínum 
úrskurði vitnaði hún meira í 
landskipulagsstefnuna en aðal
skipulag Bláskógabyggðar. 
Þessu þarf að snúa við áður 
en það verður um seinan. Svo 
var það fyrir nokkrum árum 
að ríkið náði yfirráðum yfir 
haf og strandsvæðum. Nú á 
að ná hálendinu með stofnun 
þjóð garðs. Þá er bara lág
lendið eftir og mér segir svo 
hugur að eftir ekki svo mörg 
ár þurfi landeigendur að sanna 

eignarhald sinn á sínum bú
jörðum, þá er ekki víst að afsöl 
og kaupsamningar sem gerðir 
voru fyrr á öldum haldi.

Sýnum ábyrgð og stígum fram
Umræðan um stofnun þjóðgarðs 
á hálendinu hefur verið alltof 
lítil og einhliða. Ég skora á 
einstaklinga og sveitarfélög að 
láta sig málið varða, í þessu máli 
má ekki sitja hjá og bíða og sjá 
til, það er óábyrgt. Eins skora ég 
á þingmenn í suðurkjördæmi að 
heimsækja og taka samtalið við 
heimamenn, þeir hljóta að ætla 

að kynna sér hvað heimamenn 
hafa til málanna að leggja 
áður en þeir taka ákvörðun 
í þingsölum. Þeir eru okkar 
þingmenn og ég hélt að þeir 
hefðu þær skyldur að ræða við 
íbúa áður en ákvörðun er tekin 
og þá sérstaklega í svona stóru 
máli. 

Hálendið hefur verið í umsjón 
heimamanna frá ómunatíð og er 
best varðveitt hjá þeim sem þar 
lifa og starfa og leggja sig fram 
um að gæta þess og varðveita til 
komandi kynslóða.

Helgi Kjartansson 
 
Oddviti 
Bláskógabyggðar

Fáðu tilboð í auglýsingarnar
Auglýsingasíminn er 482 1944
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Um leið og ég óska öllum 
gleðilegs árs og þakka kær-

lega fyrir þau liðnu þá staldra ég 
við í janúarbyrjun, lít yfir nýliðið 
ár og þá vakna vonir um árið sem 
framundan er.

Árið 2020 verður ár gagnsæis 
og aðdraganda umfangsmikilla 
kerfisbreytinga sem eru löngu 
tímabærar. Stjórnmálamenn 
svara loksins ákalli almennings 
um breytingar á auðlindaákvæð-
um stjórnarskrár, auðlindastjórn-
un þjóðarinnar og þá sérstaklega 
löngu tímabærum breytingum á 
fiskveiðistjórnun þjóðarinnar.

Það er augljóst að úthlutun 
aflaheimilda verður að breyt-
ast. Aflaheimildir eiga að vera 
tímabundnar, aðgengilegar fleir-
um og greitt fullt verð fyrir þær til 
eigandans. Við erum eigandinn, 
almenningur í þessu landi. Nú 
eru aflaheimildir varanlegar og 
greiddir smápeningar fyrir, farið 
með þær eins og hverja aðra fast-
eign, veðsettar og ganga í erfð-
ir. Enda hefur erfðafjárskattur 
verið lækkaður svo handhöfum 
kvótans reynist auðveldara að 
koma auðlind þjóðarinnar til 
eigin erfingja. Þetta verður að 
lagfæra og þjóðin á heimtingu á 
að ráðstafa fiskveiðiheimildum 
sínum í stað fámennrar stórút-
gerðastéttar sem sölsað hefur 
undir sig verðmætustu auðlind 
þjóðarinnar. Allur fiskur á að fara 
á markað svo verðmyndun á fiski 

sé gagnsæ og trúverðug. Það 
myndi einnig rjúfa virðiskeðju 
fákeppninnar, þennan möguleika 
útgerðarvinnslu til að flytja út 
gróðann af sjávarútveginum 
og taka hann út erlendis. Þann 
möguleika þarf að útiloka til að 
meðferð auðlindarinnar sé hafin 
yfir allan vafa og arður af henni 
skili sér til sem flestra byggða.

Það er ekki skrýtið að lands-
menn séu tortryggnir þegar fáir 
útvaldir maka krókinn á kostn-
að ríkisins, fjármála- og skatta-
kerfið er notað til undanskota í 
skattaskjól án þess að nokkuð sé 
að gert, á sama tíma og öryrkjar 
og eldri borgarar lepja dauð-
ann úr skel og heilbrigðis- sam-
göngu- og menntakerfið svelt. 
Og endalaust eru haldnar ræður 
um ríkidæmi Íslendinga, meðal-
talsvelmegun og heppni okkar 
í samanburði við aðrar þjóðir. 
Augun virðast lokuð fyrir þeirri 
skyldu yfirvalda að sjá öllum, 
ekki sumum, öllum fyrir grunn-
framfærslu og þjónustu.

Þó gert sé endalaust grín að 
löngum umræðum um Orku-
pakka III, þá kristallaðist óá-
nægja þjóðarinnar og þó aðal-
lega óöryggi með ráðstöfun og 
eignarhald á orkuauðlindum 
þjóðarinnar í þeim umræðum. 
Hvort sem orkupakkinn sjálfur 
snerist um eignarhald á auðlind 
eða ekki, þá skiptir það í sjálfu sér 
ekki höfuðmáli. Umræðan sjálf 
sýndi fram á nauðsyn þjóðarsátt-
ar í stjórnarskrá um fyrirkomulag 
auðlindamála. Orkumál þurfa að 
vera hafin yfir alla tortryggni.

Eina leiðin til að löggjafinn 
og framkvæmdavaldið geti unnið 
sér inn traust almennings, er að 

tryggja að öll gögn og upplýs-
ingar séu á reiðum höndum og 
að hagsmunatengsl séu alltaf 
túlkuð almenningi í vil, ekki 
viðkomandi einstaklingi. Allar 
embættisfærslur verða um leið 
betur rökstuddar, rekjanlegar og 
hafnar yfir grun um misbeitingu 
valds og geðþóttaákvarðanir. 
Gagnsæið er ennfremur ein öfl-
ugasta leiðin til að koma í veg 
fyrir spillingu.

Til að lýðræðið virki þurfum 
við að hafa áreiðanlegar upplýs-
ingar og gögn á reiðum höndum. 
Traust kjósenda byggir á að öll 
stjórnsýsla sé hafin yfir allan 
vafa. Landsréttarmálið, Samherj-
amálið og fleiri mál sem skekið 
hafa samfélagið á liðnu ári sýna 
svo ekki verður um villst að 
gagnsæi vinnur gegn spillingu, 
stuðlar að upplýstri umræðu, 
vekur öryggi almennings um að 
verið sé að vinna í okkar þágu 
og að vönduð ákvarðanataka sé í 
hávegum höfð. Leyndarhyggjan 
þýðir ekki endilega að verið sé 
að brjóta lög, en vekur tortryggni 
sem þarf að fyrirbyggja.

Ég held að kjósendur séu 
að vakna til vitundar um þessi 
mál og komi okkur Pírötum til 
hjálpar með að hrinda þessum 
nauðsynlegu umbótum í fram-
kvæmd með nýrri stjórnarskrá, 
nýju verklagi og nýjum kerfum 
tengdum atvinnuvegum og vel-
ferð. Það er ekki nóg að stagbæta 
úrelt kerfi erfðaveldisins. Hefjum 
stjórnmálin yfir tortryggni, ein-
blínum á velsældarhagkerfi fyrir 
alla, í stað meðaltalsvelmegunar 
peningahagkerfis sem vinnur að 
hag örfárra. Búum til samfélag 
sem við getum öll verið stolt af.

Tími breytinga
Álfheiður 
Eymarsdóttir 
 
Varaþingmaður 
Pírata í Suður-
kjördæmi

Starfsmaður í matvælaþrif
Dagar hf. leita að traustum starfsmanni í matvælaþrif  
í Þorklákshöfn.

• Starfshlutfall er 100%,  unnið 5 daga vikunnar og  
einstöku sinnum á laugardögum

• Vinnutími þegar vinnslu lýkur oftast um kl.16:30
• Reynsla af þrifum í matvælavinnslu/fiskvinnslu er 

kostur

Hreint sakavottorð og að geta talað íslensku eða ensku 
er skilyrði.  Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega. 
Upplýsingar veitir Stefán í síma 660 9330  
og á netfangið stefan@dagar.is. 
Umsókn sendist á netfangið stefan@dagar.is

Kerhólsskóli óskar eftir  
að ráða stuðningsfulltrúa 

Kerhólsskóli er sameinaður leik- og grunnskóli með um 
80 nemendur á aldrinum 1 árs upp í 10. bekk. Skólinn er 
Grænfánaskóli og leggur áherslur á fagleg vinnubrögð, 
einstaklingsmiðað nám, umhverfismennt og útikennslu, 
list- og verkgreinar. Vakin er athygli á stefnu Grímsnes- 
og Grafningshrepps um jafnan hlut kynja í störfum hjá 
sveitarfélaginu. Allir starfsmenn skólans sem eru í 100% 
vinnu fá tvær hreyfistundir á viku í vinnutíma.

Um er að ræða 50 - 100% stöður sem getur skiptst í að 
vera stuðningsfulltrúi ca. 50 - 70% og leiðbeinandi í frí-
stund ca. 30%. 
•	 Stuðningsfulltrúi starfar í nánu samstarfi við 

umsjónarkennara og sérkennara.
•	 Leiðbeinandi í frístund vinnur eftir leiðsögn 

yfirmanns frístundar.

Vænst er af umsækjendum:
•	 Góðrar færni í samskiptum 
•	 Frumkvæði í starfi, faglegs metnaðar og ábyrgðar
•	 Sjálfstæði og skipulagðra vinnubragða
•	 Sveigjanleika og góðrar færni í samskiptum.
•	 Góðrar íslenskukunnáttu 
•	 Framtakssemi og jákvæðni.
•	 Vilja til að gera góðan skóla betri.

Æskilegt að umsækjandi geti byrjað sem fyrst. 
Umsækjendur þurfa að sýna fram á hreint sakavottorð. 
Umsóknarfrestur er til 30. janúar 2020.

Nánari upplýsingar gefur Jóna Björg Jónsdóttir skóla-
stjóri í síma 480 5520, 863 0463. Umsóknir með upplýs-
ingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðilum 
berist til skólastjóra, jonabjorg@kerholsskoli.is. 

RARIK hefur nú lokið við 
að leggja 3.800 metra jarð-

streng í Þórsmörk frá Húsadal í 
Langadal og Bása í Goðalandi 
og standa vonir til að hægt 
verði að taka hann í notkun á 
næstunni. Rafmagn var lagt í 
Húsadal, sem er næst manna-
byggð, fyrir átta árum og hef-
ur forsvarsmönnum skálanna í 
Langadal og í Básum dreymt um 
að fá rafmagn allar götur síðan. 
Samhliða strenglögninni var ný 
vatnslögn lögð í leiðinni.

Þórsmörk er á náttúruminja-
skrá og lagnaleiðin er um við-
kvæm svæði sem eru torveld 
yfirferðar. Því þurfti að gæta 
ítrustu varúðar og útsjónarsemi 

við verkið. Lagnaleið var valin 
í samráði við Skógræktina til að 
lágmarka umhverfisáhrif og var 
fulltrúi hennar viðstaddur þegar 
farið var í gegnum skógrækt-
arsvæðið. Jarðstrengurinn var 
að mestu plægður í jörð en það 
þurfti að fleyga og grafa á um 
200 metra kafla.

Lítil verksummerki
Verkið gekk mjög vel en áður 
en það hófst var leitað umsagna 
Skipulagsstofnunar, Rangár-
þings eystra, Ferðamálastofu, 
Fiskistofu, Heilbrigðiseftirlits 
Suðurlands, Minjastofnunar 
Íslands, Orkustofnunar, Skóg-
ræktarinnar og Umhverfisstofn-

unar. Stefán Jökull Jakobsson, 
umsjónarmaður skála Ferðafé-
lags Íslands í Langadal, sagði í 
Bylgjufréttum að verksummerki 
og rask vegna framkvæmdanna 
séu með ólíkindum lítil. Jarð-
ýtur á afar stórum beltum hafi 
verið notaðar og telur Stefán að 
verksummerki verði vart sjáan-
leg þegar frost fer úr jörðu.

F ramkvæmdakos tnaðu r 
Ferðafélags Íslands vegna fram-
kvæmdarinnar nemur að sögn 
Stefáns um fjórum milljónum 
króna og telur hann að kostnað-
ur Útivistar vegna rafvæðingar 
aðstöðunnar í Básum verði álíka 
mikill. Með því að tengjast raf-
magni verður hins vegar hægt að 
spara kostnað vegna notkunar á 
um 12.000 lítrum af olíu sem 
notuð hefur verið til að kynda 
skálana til þessa. Eru þá ótaldar 
ferðir sem hægt verður að fækka 
vegna gasflutninga á svæðið.

Páll Guðmundsson fram-
kvæmdastjóri Ferðafélagsins 
segir rafvæðingu skálanna í 
senn hagkvæma og umhverfis-
væna og að hún muni gjörbreyta 
aðstöðu ferðafólks og þeirra 
sem starfa við ferðaþjónustu á 
svæðinu.

Orkuskipti í Þórsmörk og Goðalandi

Rafstrengnum úr Húsadal í Þórsmörk yfir í Langadal og að Básum á Goða-
landi var valin leið sem raskaði skóginum sem minnst . Þegar rafmagnið hefur 
verið tengt sparast um 12.000 lítrar af olíu á ári og allmikið gas með tilheyr-
andi samdrætti í losun koltvísýrings. Ekkert varanlegt rask varð vegna fram-
kvæmdanna. Ljósmynd: Stefán Jökull Jakobsson.
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Heyrnarmælingar, ráðgjöf og heyrnartækjaþjónusta

Bókaðu tíma í síma 568 6880 eða á www.heyrnartaekni.is

Vantar þig
heyrnartæki?

Opn S eru ný tegund heyrnartækja frá Oticon sem hjálpa þér að  
heyra margfalt betur í fjölmenni og klið.  Þú getur fengið Opn S    
með endurhlaðanlegum rafhlöðum.  Árni Hafstað heyrnarfræðingur 
verður á Selfossi í janúar.

Selfoss
27. janúar 2020

Heyrnartækni | Glæsibæ | Álfheimum 74 | 104 Reykjavík | Landsbyggðaþjónusta | Sími 568 6880

Auglýst er eftir sérkennslustjóra til starfa 
í 100% stöðu við leikskólann Heklukot á 
Hellu í Rangárþingi ytra sem er um 100 km 
frá Reykjavík.
Heklukot er fimm deilda leikskóli með um 
75 nemendur frá eins til fimm ára.
Unnið er eftir markmiðum Skóla á grænni 
grein sem fela í sér sambærilegar áherslur 
og í Aðalnámskrá leikskóla (2011). Einnig 
er unnið eftir markmiðum Heilsustefn-
unnar sem stuðlar að heilsueflingu í leik-
skólasamfélaginu með áherslu á næringu, 
hreyfingu og listsköpun í leik. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Yfirumsjón með skipulagningu, fram-

kvæmd og endurmati sérkennslu í leik-
skólanum í samráði við leikskólastjóra.

• Yfirumsjón með uppeldis- og náms-
gögnum leikskólans sem tengjast sér-
kennslu, gerð verkefna og gerð einstak-
lingsnámskráa.

• Yfirumsjón með samskiptum við for-
eldra, sérkennsluráðgjafa og aðra sem 
koma að sérkennslu.

• Fræðsla, ráðgjöf og stuðningur við for-
eldra og starfsmenn.

• Að veita börnum með sérþarfir leiðsögn 
og stuðning.

• Hlutfall barna af erlendum uppruna er 
nokkuð og er mikil áhersla lögð á að 

halda vel utan um þau og fjölskyld-
ur þeirra. Stór partur af starfinu er því 
málörvun og íslenskukennsla um leið 
og við leitum nýrra leiða til að efla sam-
starf við foreldra. Vinnur eftir starfslýs-
ingu leikskólans, með og undir stjórn 
leikskólastjóra.

Menntun, hæfni og reynsla:
• Leikskólasérkennaramenntun, þroska-

þjálfamenntun, Bs. í sálfræði eða önnur 
sambærileg menntun sem nýtist í starfi.

• Framhaldsmenntun í sérkennslufræð-
um æskileg.

• Reynsla af sérkennslu.
• Reynsla af starfi í leikskóla.
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi.
• Góð íslenskukunnátta.
• Góð tölvukunnátta.

Húsnæði er í boði sé þess þörf. 
Umsókn og ferilskrá óskast send rafrænt 
á heklukot@heklukot.is fyrir 20. janúar 
nk. Nánari upplýsingar veitir Auður Erla 
Logadóttir leikskólastjóri í síma 488 7045, 
netfang: heklukot@heklukot.is einnig má 
sjá upplýsingar um skólann á heimasíðu 
skólans: www.heklukot.leikskolinn.is.

Leikskólinn Heklukot

Sérkennslustjóri

Það blés hressilega föstu-
daginn 10. janúar. Víða 

var ófært og vegum lokað. Í 
félagsheimilinu Hvoli í Hvols-
velli blésu annarskonar vindar, 
þar sveif tónlistin yfir vötnum. 
Karlakór Rangæinga fagnaði 
þar þrítugsafmæli sínu, en hann 
var stofnaður þennan dag árið 
1990. Buðu þeir því félögum 
fyrr og nú sem og öðrum að-
dáendum til veislu, og var vel 
mætt þrátt fyrir lægðina. 

Afmælisveislan markar spor 
kórsins inn í fullorðinsárin en 
einnig upphaf mikils afmælis-
árs framundan. Kynnirinn lofaði 
mörgum afmælistónleikum og 
uppskar mikið lófatak. Efnis-
skráin var því með hátíðlegra 
móti og öll hin rangæska, en öll 
lögin höfðu snertiflöt við hér-
aðið. Ævinlega var annað hvort 
lag eða texti eftir Rangæing og í 
mörgum tilfellum hvort tveggja, 
utan eitt, en það var „Skarphéð-
inn í brennunni“ sú illmann-
lega héraðshetja. Oft voru höf-
undarnir kórmeðlimir, nýir og 
gamlir, afmælið varð heimilis-
legra og hlýrra fyrir bragðið. 

Rangæingar eiga kjarna í 
þessum kór, sem skiptir máli 
fyrir sveit og dreifðar byggðir. 
Að sjá hann síðan draga saman 

í tali og tónum svipmyndir 
úr héraðinu sem okkur er svo 
kært vekur stolt blandið þakk- 
læti, fyrir að eiga völ á svona 
menningu í og úr heimabyggð. 
Í kórnum syngja ennþá stofn-
félagar, sem hafa sveinar kátir 
sungið í 30 ár. Við hlið þeirra 
standa yngri sveinar, innfæddir 
og aðfluttir, hver og einn á sína 
vísu skrautfjöður í rangæskan 
hatt. Karlakórum fylgir einhver 
kraftur sem minnir á náttúruafl, 
sem bæði er hægt að beisla en 
líka leysa úr læðingi og njóta. 
Frá píanóinu flæðir svo fegursti 
fossinn, fullkomlega mótaður 
frá náttúrunnar hendi. 

Líkt og í afmælum yfirleitt 
voru gjafir og góðir gestir. Af-
mælisbarnið færði gestum sín-
um Vörðukórinn að gjöf. Sá 
fyllti sviðið af litum og orku 
sem skilaði gæsahúð og bros-
um á vör. Að lokum sungu all-
ir kórarnir saman, troðfylltu 
sviðið, og byggðu þar hamra-
vegg og breyttu héraðssöngnum 
„Rangárþingi“ í hljómkviðu. 
Það er þakklátt í risjóttu tíðar-
fari að fá svona hátíð að gjöf og 
ekki laust við að slyddan skylli 
léttar á manni, eftir að hafa setið 
heilt kvöld í flóðbylgju kór-
söngvanna. 

Karlakór Rangæinga þrítugur

Ástarsögur hafa gegnum 
tíðina notið mismikillar 

virðingar, jafnvel verið flokk-
aðar sem kvennabókmenntir og 
froða. Í nútímanum, sem gjarn-
an litast af ógnum og óhugnaði, 
fer oft og tíðum óþarflega lítið 
fyrir ástinni. 

Sparibollinn, nefnast ný ís-
lensk bókmenntaverðlaun veitt 
bestu ástarlýsingunni í íslensk-
um bókmenntum ár hvert. Lýs-
ingin má standa stök eða vera 
hluti af stærra verki. Hún má 
ná til andlegrar ástar og líkam-
legrar. Ástar milli karla, kvenna, 
barna, dýra, ættingja, vina, 
skipa, flugvéla, fólksflutninga-
bifreiða og svo framvegis. Eina 
skilyrðið er að hafa komið út á 
prenti eða í öðru bókarformi á 
árinu 2019. 

Verðlaunin verða veitt í fyrsta 
skipti á árlegu málþingi Bóka-
bæjanna austanfjalls, sem að 
þessu sinni er helgað ástarsög-
um. Þriggja manna dómnefnd 
velur síðan úr innsendum tillög-

um. Dómnefndin í ár er skipuð 
þeim Eyrúnu Lóu Eiríksdóttur, 
Hörpu Rún Kristjánsdóttur og 
Sverri Norland.  

Höfundur fegurstu ástarjátn-
ingarinnar hlýtur sparibollann, 
rósumprýddan kaffibolla á fæti. 
Kaffibollinn er vísun í hina 
ótæpilegu og lífsfyllandi kaffi-
drykkju í bókum Guðrúnar frá 
Lundi. En einnig til þess að allt 
sem þú þarft er ást, og bolli af 
góðu kaffi.

Sparibollinn – fegursta 
íslenska ástarjátningin

 www.heklukot.leikskolinn.is. - Heklukot@heklukot.is - 488 7045
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Um leið og ég óska öllum 
gleðilegs árs og þakka kær-

lega fyrir þau liðnu þá staldra ég 
við í janúarbyrjun, lít yfir nýliðið 
ár og þá vakna vonir um árið sem 
framundan er.

Árið 2020 verður ár gagnsæis 
og aðdraganda umfangsmikilla 
kerfisbreytinga sem eru löngu 
tímabærar. Stjórnmálamenn 
svara loksins ákalli almennings 
um breytingar á auðlindaákvæð-
um stjórnarskrár, auðlindastjórn-
un þjóðarinnar og þá sérstaklega 
löngu tímabærum breytingum á 
fiskveiðistjórnun þjóðarinnar.

Það er augljóst að úthlutun 
aflaheimilda verður að breyt-
ast. Aflaheimildir eiga að vera 
tímabundnar, aðgengilegar fleir-
um og greitt fullt verð fyrir þær til 
eigandans. Við erum eigandinn, 
almenningur í þessu landi. Nú 
eru aflaheimildir varanlegar og 
greiddir smápeningar fyrir, farið 
með þær eins og hverja aðra fast-
eign, veðsettar og ganga í erfð-
ir. Enda hefur erfðafjárskattur 
verið lækkaður svo handhöfum 
kvótans reynist auðveldara að 
koma auðlind þjóðarinnar til 
eigin erfingja. Þetta verður að 
lagfæra og þjóðin á heimtingu á 
að ráðstafa fiskveiðiheimildum 
sínum í stað fámennrar stórút-
gerðastéttar sem sölsað hefur 
undir sig verðmætustu auðlind 
þjóðarinnar. Allur fiskur á að fara 
á markað svo verðmyndun á fiski 

sé gagnsæ og trúverðug. Það 
myndi einnig rjúfa virðiskeðju 
fákeppninnar, þennan möguleika 
útgerðarvinnslu til að flytja út 
gróðann af sjávarútveginum 
og taka hann út erlendis. Þann 
möguleika þarf að útiloka til að 
meðferð auðlindarinnar sé hafin 
yfir allan vafa og arður af henni 
skili sér til sem flestra byggða.

Það er ekki skrýtið að lands-
menn séu tortryggnir þegar fáir 
útvaldir maka krókinn á kostn-
að ríkisins, fjármála- og skatta-
kerfið er notað til undanskota í 
skattaskjól án þess að nokkuð sé 
að gert, á sama tíma og öryrkjar 
og eldri borgarar lepja dauð-
ann úr skel og heilbrigðis- sam-
göngu- og menntakerfið svelt. 
Og endalaust eru haldnar ræður 
um ríkidæmi Íslendinga, meðal-
talsvelmegun og heppni okkar 
í samanburði við aðrar þjóðir. 
Augun virðast lokuð fyrir þeirri 
skyldu yfirvalda að sjá öllum, 
ekki sumum, öllum fyrir grunn-
framfærslu og þjónustu.

Þó gert sé endalaust grín að 
löngum umræðum um Orku-
pakka III, þá kristallaðist óá-
nægja þjóðarinnar og þó aðal-
lega óöryggi með ráðstöfun og 
eignarhald á orkuauðlindum 
þjóðarinnar í þeim umræðum. 
Hvort sem orkupakkinn sjálfur 
snerist um eignarhald á auðlind 
eða ekki, þá skiptir það í sjálfu sér 
ekki höfuðmáli. Umræðan sjálf 
sýndi fram á nauðsyn þjóðarsátt-
ar í stjórnarskrá um fyrirkomulag 
auðlindamála. Orkumál þurfa að 
vera hafin yfir alla tortryggni.

Eina leiðin til að löggjafinn 
og framkvæmdavaldið geti unnið 
sér inn traust almennings, er að 

tryggja að öll gögn og upplýs-
ingar séu á reiðum höndum og 
að hagsmunatengsl séu alltaf 
túlkuð almenningi í vil, ekki 
viðkomandi einstaklingi. Allar 
embættisfærslur verða um leið 
betur rökstuddar, rekjanlegar og 
hafnar yfir grun um misbeitingu 
valds og geðþóttaákvarðanir. 
Gagnsæið er ennfremur ein öfl-
ugasta leiðin til að koma í veg 
fyrir spillingu.

Til að lýðræðið virki þurfum 
við að hafa áreiðanlegar upplýs-
ingar og gögn á reiðum höndum. 
Traust kjósenda byggir á að öll 
stjórnsýsla sé hafin yfir allan 
vafa. Landsréttarmálið, Samherj-
amálið og fleiri mál sem skekið 
hafa samfélagið á liðnu ári sýna 
svo ekki verður um villst að 
gagnsæi vinnur gegn spillingu, 
stuðlar að upplýstri umræðu, 
vekur öryggi almennings um að 
verið sé að vinna í okkar þágu 
og að vönduð ákvarðanataka sé í 
hávegum höfð. Leyndarhyggjan 
þýðir ekki endilega að verið sé 
að brjóta lög, en vekur tortryggni 
sem þarf að fyrirbyggja.

Ég held að kjósendur séu 
að vakna til vitundar um þessi 
mál og komi okkur Pírötum til 
hjálpar með að hrinda þessum 
nauðsynlegu umbótum í fram-
kvæmd með nýrri stjórnarskrá, 
nýju verklagi og nýjum kerfum 
tengdum atvinnuvegum og vel-
ferð. Það er ekki nóg að stagbæta 
úrelt kerfi erfðaveldisins. Hefjum 
stjórnmálin yfir tortryggni, ein-
blínum á velsældarhagkerfi fyrir 
alla, í stað meðaltalsvelmegunar 
peningahagkerfis sem vinnur að 
hag örfárra. Búum til samfélag 
sem við getum öll verið stolt af.

Tími breytinga
Álfheiður 
Eymarsdóttir 
 
Varaþingmaður 
Pírata í Suður-
kjördæmi

Starfsmaður í matvælaþrif
Dagar hf. leita að traustum starfsmanni í matvælaþrif  
í Þorklákshöfn.

• Starfshlutfall er 100%,  unnið 5 daga vikunnar og  
einstöku sinnum á laugardögum

• Vinnutími þegar vinnslu lýkur oftast um kl.16:30
• Reynsla af þrifum í matvælavinnslu/fiskvinnslu er 

kostur

Hreint sakavottorð og að geta talað íslensku eða ensku 
er skilyrði.  Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega. 
Upplýsingar veitir Stefán í síma 660 9330  
og á netfangið stefan@dagar.is. 
Umsókn sendist á netfangið stefan@dagar.is

Kerhólsskóli óskar eftir  
að ráða stuðningsfulltrúa 

Kerhólsskóli er sameinaður leik- og grunnskóli með um 
80 nemendur á aldrinum 1 árs upp í 10. bekk. Skólinn er 
Grænfánaskóli og leggur áherslur á fagleg vinnubrögð, 
einstaklingsmiðað nám, umhverfismennt og útikennslu, 
list- og verkgreinar. Vakin er athygli á stefnu Grímsnes- 
og Grafningshrepps um jafnan hlut kynja í störfum hjá 
sveitarfélaginu. Allir starfsmenn skólans sem eru í 100% 
vinnu fá tvær hreyfistundir á viku í vinnutíma.

Um er að ræða 50 - 100% stöður sem getur skiptst í að 
vera stuðningsfulltrúi ca. 50 - 70% og leiðbeinandi í frí-
stund ca. 30%. 
•	 Stuðningsfulltrúi starfar í nánu samstarfi við 

umsjónarkennara og sérkennara.
•	 Leiðbeinandi í frístund vinnur eftir leiðsögn 

yfirmanns frístundar.

Vænst er af umsækjendum:
•	 Góðrar færni í samskiptum 
•	 Frumkvæði í starfi, faglegs metnaðar og ábyrgðar
•	 Sjálfstæði og skipulagðra vinnubragða
•	 Sveigjanleika og góðrar færni í samskiptum.
•	 Góðrar íslenskukunnáttu 
•	 Framtakssemi og jákvæðni.
•	 Vilja til að gera góðan skóla betri.

Æskilegt að umsækjandi geti byrjað sem fyrst. 
Umsækjendur þurfa að sýna fram á hreint sakavottorð. 
Umsóknarfrestur er til 30. janúar 2020.

Nánari upplýsingar gefur Jóna Björg Jónsdóttir skóla-
stjóri í síma 480 5520, 863 0463. Umsóknir með upplýs-
ingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðilum 
berist til skólastjóra, jonabjorg@kerholsskoli.is. 

RARIK hefur nú lokið við 
að leggja 3.800 metra jarð-

streng í Þórsmörk frá Húsadal í 
Langadal og Bása í Goðalandi 
og standa vonir til að hægt 
verði að taka hann í notkun á 
næstunni. Rafmagn var lagt í 
Húsadal, sem er næst manna-
byggð, fyrir átta árum og hef-
ur forsvarsmönnum skálanna í 
Langadal og í Básum dreymt um 
að fá rafmagn allar götur síðan. 
Samhliða strenglögninni var ný 
vatnslögn lögð í leiðinni.

Þórsmörk er á náttúruminja-
skrá og lagnaleiðin er um við-
kvæm svæði sem eru torveld 
yfirferðar. Því þurfti að gæta 
ítrustu varúðar og útsjónarsemi 

við verkið. Lagnaleið var valin 
í samráði við Skógræktina til að 
lágmarka umhverfisáhrif og var 
fulltrúi hennar viðstaddur þegar 
farið var í gegnum skógrækt-
arsvæðið. Jarðstrengurinn var 
að mestu plægður í jörð en það 
þurfti að fleyga og grafa á um 
200 metra kafla.

Lítil verksummerki
Verkið gekk mjög vel en áður 
en það hófst var leitað umsagna 
Skipulagsstofnunar, Rangár-
þings eystra, Ferðamálastofu, 
Fiskistofu, Heilbrigðiseftirlits 
Suðurlands, Minjastofnunar 
Íslands, Orkustofnunar, Skóg-
ræktarinnar og Umhverfisstofn-

unar. Stefán Jökull Jakobsson, 
umsjónarmaður skála Ferðafé-
lags Íslands í Langadal, sagði í 
Bylgjufréttum að verksummerki 
og rask vegna framkvæmdanna 
séu með ólíkindum lítil. Jarð-
ýtur á afar stórum beltum hafi 
verið notaðar og telur Stefán að 
verksummerki verði vart sjáan-
leg þegar frost fer úr jörðu.

F ramkvæmdakos tnaðu r 
Ferðafélags Íslands vegna fram-
kvæmdarinnar nemur að sögn 
Stefáns um fjórum milljónum 
króna og telur hann að kostnað-
ur Útivistar vegna rafvæðingar 
aðstöðunnar í Básum verði álíka 
mikill. Með því að tengjast raf-
magni verður hins vegar hægt að 
spara kostnað vegna notkunar á 
um 12.000 lítrum af olíu sem 
notuð hefur verið til að kynda 
skálana til þessa. Eru þá ótaldar 
ferðir sem hægt verður að fækka 
vegna gasflutninga á svæðið.

Páll Guðmundsson fram-
kvæmdastjóri Ferðafélagsins 
segir rafvæðingu skálanna í 
senn hagkvæma og umhverfis-
væna og að hún muni gjörbreyta 
aðstöðu ferðafólks og þeirra 
sem starfa við ferðaþjónustu á 
svæðinu.

Orkuskipti í Þórsmörk og Goðalandi

Rafstrengnum úr Húsadal í Þórsmörk yfir í Langadal og að Básum á Goða-
landi var valin leið sem raskaði skóginum sem minnst . Þegar rafmagnið hefur 
verið tengt sparast um 12.000 lítrar af olíu á ári og allmikið gas með tilheyr-
andi samdrætti í losun koltvísýrings. Ekkert varanlegt rask varð vegna fram-
kvæmdanna. Ljósmynd: Stefán Jökull Jakobsson.
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Heyrnarmælingar, ráðgjöf og heyrnartækjaþjónusta

Bókaðu tíma í síma 568 6880 eða á www.heyrnartaekni.is

Vantar þig
heyrnartæki?

Opn S eru ný tegund heyrnartækja frá Oticon sem hjálpa þér að  
heyra margfalt betur í fjölmenni og klið.  Þú getur fengið Opn S    
með endurhlaðanlegum rafhlöðum.  Árni Hafstað heyrnarfræðingur 
verður á Selfossi í janúar.

Selfoss
27. janúar 2020

Heyrnartækni | Glæsibæ | Álfheimum 74 | 104 Reykjavík | Landsbyggðaþjónusta | Sími 568 6880

Auglýst er eftir sérkennslustjóra til starfa 
í 100% stöðu við leikskólann Heklukot á 
Hellu í Rangárþingi ytra sem er um 100 km 
frá Reykjavík.
Heklukot er fimm deilda leikskóli með um 
75 nemendur frá eins til fimm ára.
Unnið er eftir markmiðum Skóla á grænni 
grein sem fela í sér sambærilegar áherslur 
og í Aðalnámskrá leikskóla (2011). Einnig 
er unnið eftir markmiðum Heilsustefn-
unnar sem stuðlar að heilsueflingu í leik-
skólasamfélaginu með áherslu á næringu, 
hreyfingu og listsköpun í leik. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Yfirumsjón með skipulagningu, fram-

kvæmd og endurmati sérkennslu í leik-
skólanum í samráði við leikskólastjóra.

• Yfirumsjón með uppeldis- og náms-
gögnum leikskólans sem tengjast sér-
kennslu, gerð verkefna og gerð einstak-
lingsnámskráa.

• Yfirumsjón með samskiptum við for-
eldra, sérkennsluráðgjafa og aðra sem 
koma að sérkennslu.

• Fræðsla, ráðgjöf og stuðningur við for-
eldra og starfsmenn.

• Að veita börnum með sérþarfir leiðsögn 
og stuðning.

• Hlutfall barna af erlendum uppruna er 
nokkuð og er mikil áhersla lögð á að 

halda vel utan um þau og fjölskyld-
ur þeirra. Stór partur af starfinu er því 
málörvun og íslenskukennsla um leið 
og við leitum nýrra leiða til að efla sam-
starf við foreldra. Vinnur eftir starfslýs-
ingu leikskólans, með og undir stjórn 
leikskólastjóra.

Menntun, hæfni og reynsla:
• Leikskólasérkennaramenntun, þroska-

þjálfamenntun, Bs. í sálfræði eða önnur 
sambærileg menntun sem nýtist í starfi.

• Framhaldsmenntun í sérkennslufræð-
um æskileg.

• Reynsla af sérkennslu.
• Reynsla af starfi í leikskóla.
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi.
• Góð íslenskukunnátta.
• Góð tölvukunnátta.

Húsnæði er í boði sé þess þörf. 
Umsókn og ferilskrá óskast send rafrænt 
á heklukot@heklukot.is fyrir 20. janúar 
nk. Nánari upplýsingar veitir Auður Erla 
Logadóttir leikskólastjóri í síma 488 7045, 
netfang: heklukot@heklukot.is einnig má 
sjá upplýsingar um skólann á heimasíðu 
skólans: www.heklukot.leikskolinn.is.

Leikskólinn Heklukot

Sérkennslustjóri

Það blés hressilega föstu-
daginn 10. janúar. Víða 

var ófært og vegum lokað. Í 
félagsheimilinu Hvoli í Hvols-
velli blésu annarskonar vindar, 
þar sveif tónlistin yfir vötnum. 
Karlakór Rangæinga fagnaði 
þar þrítugsafmæli sínu, en hann 
var stofnaður þennan dag árið 
1990. Buðu þeir því félögum 
fyrr og nú sem og öðrum að-
dáendum til veislu, og var vel 
mætt þrátt fyrir lægðina. 

Afmælisveislan markar spor 
kórsins inn í fullorðinsárin en 
einnig upphaf mikils afmælis-
árs framundan. Kynnirinn lofaði 
mörgum afmælistónleikum og 
uppskar mikið lófatak. Efnis-
skráin var því með hátíðlegra 
móti og öll hin rangæska, en öll 
lögin höfðu snertiflöt við hér-
aðið. Ævinlega var annað hvort 
lag eða texti eftir Rangæing og í 
mörgum tilfellum hvort tveggja, 
utan eitt, en það var „Skarphéð-
inn í brennunni“ sú illmann-
lega héraðshetja. Oft voru höf-
undarnir kórmeðlimir, nýir og 
gamlir, afmælið varð heimilis-
legra og hlýrra fyrir bragðið. 

Rangæingar eiga kjarna í 
þessum kór, sem skiptir máli 
fyrir sveit og dreifðar byggðir. 
Að sjá hann síðan draga saman 

í tali og tónum svipmyndir 
úr héraðinu sem okkur er svo 
kært vekur stolt blandið þakk- 
læti, fyrir að eiga völ á svona 
menningu í og úr heimabyggð. 
Í kórnum syngja ennþá stofn-
félagar, sem hafa sveinar kátir 
sungið í 30 ár. Við hlið þeirra 
standa yngri sveinar, innfæddir 
og aðfluttir, hver og einn á sína 
vísu skrautfjöður í rangæskan 
hatt. Karlakórum fylgir einhver 
kraftur sem minnir á náttúruafl, 
sem bæði er hægt að beisla en 
líka leysa úr læðingi og njóta. 
Frá píanóinu flæðir svo fegursti 
fossinn, fullkomlega mótaður 
frá náttúrunnar hendi. 

Líkt og í afmælum yfirleitt 
voru gjafir og góðir gestir. Af-
mælisbarnið færði gestum sín-
um Vörðukórinn að gjöf. Sá 
fyllti sviðið af litum og orku 
sem skilaði gæsahúð og bros-
um á vör. Að lokum sungu all-
ir kórarnir saman, troðfylltu 
sviðið, og byggðu þar hamra-
vegg og breyttu héraðssöngnum 
„Rangárþingi“ í hljómkviðu. 
Það er þakklátt í risjóttu tíðar-
fari að fá svona hátíð að gjöf og 
ekki laust við að slyddan skylli 
léttar á manni, eftir að hafa setið 
heilt kvöld í flóðbylgju kór-
söngvanna. 

Karlakór Rangæinga þrítugur

Ástarsögur hafa gegnum 
tíðina notið mismikillar 

virðingar, jafnvel verið flokk-
aðar sem kvennabókmenntir og 
froða. Í nútímanum, sem gjarn-
an litast af ógnum og óhugnaði, 
fer oft og tíðum óþarflega lítið 
fyrir ástinni. 

Sparibollinn, nefnast ný ís-
lensk bókmenntaverðlaun veitt 
bestu ástarlýsingunni í íslensk-
um bókmenntum ár hvert. Lýs-
ingin má standa stök eða vera 
hluti af stærra verki. Hún má 
ná til andlegrar ástar og líkam-
legrar. Ástar milli karla, kvenna, 
barna, dýra, ættingja, vina, 
skipa, flugvéla, fólksflutninga-
bifreiða og svo framvegis. Eina 
skilyrðið er að hafa komið út á 
prenti eða í öðru bókarformi á 
árinu 2019. 

Verðlaunin verða veitt í fyrsta 
skipti á árlegu málþingi Bóka-
bæjanna austanfjalls, sem að 
þessu sinni er helgað ástarsög-
um. Þriggja manna dómnefnd 
velur síðan úr innsendum tillög-

um. Dómnefndin í ár er skipuð 
þeim Eyrúnu Lóu Eiríksdóttur, 
Hörpu Rún Kristjánsdóttur og 
Sverri Norland.  

Höfundur fegurstu ástarjátn-
ingarinnar hlýtur sparibollann, 
rósumprýddan kaffibolla á fæti. 
Kaffibollinn er vísun í hina 
ótæpilegu og lífsfyllandi kaffi-
drykkju í bókum Guðrúnar frá 
Lundi. En einnig til þess að allt 
sem þú þarft er ást, og bolli af 
góðu kaffi.

Sparibollinn – fegursta 
íslenska ástarjátningin

 www.heklukot.leikskolinn.is. - Heklukot@heklukot.is - 488 7045
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Efni sendist á: dagskrain@prentmet.is

GOLF Ný og glæsileg aðstaða 
Golfklúbbs Selfoss var opnuð 
laugardaginn 11. janúar 2020. 
Húsnæðið hýsir glæsilega inni-
aðstöðu fyrir iðkendur, áhalda-
hús og geymslur fyrir golfsett. 
Fjölmargir lögðu leið sína að 
skoða nýja húsnæðið og kanna 
möguleikana. Einn gesta lét hafa 
eftir sér að líklega yrði þetta 
annað heimili þeirra hjóna hér 
eftir. Við tókum Pál Sveinsson, 
formann Golfklúbbs Selfoss tali 
og spurðum út í framkvæmdina 
og hverju hún mun breyta fyrir 
golfsenuna á Selfossi.

Brýnni þörf fyrir bættri 
aðstöðu loks mætt
„Þegar Golfklúbbi Selfoss 
var tryggð aðstaða hér fyr-
ir nokkrum árum vorum við í 
fyrsta lagi hæst ánægð með að 
hér yrði klúbburinn áfram. Í 
kjölfarið förum við að meta og 
greina hvernig aðstaðan sjálf er. 
Við erum með gamalt klúbbhús 
sem sinnir ákveðnum félags-
þörfum golfklúbbsins en okkur 
hefur vantað æfingaaðstöðu og 
okkur hefur vantað aðstöðu fyrir 
vélar, áhaldageymslu og fleira. 
Vélarnar höfum við verið með í 
14 fermetra kofa hér á svæðinu 
síðan 1990 og þurft að leigja æf-
ingaaðstöðu, bæði niður á Eyrar-
bakka og í Gagnheiðinni síðustu 
ár en sá leigukostnaður er svo-
lítið hár fyrir lítinn golfklúbb. 
Við fórum þá í það að fjármagna 
og keyra af stað framkvæmdir á 
síðasta ári að byggja þetta að-
stöðu- og æfingahúsnæði,“ segir 
Páll. Aðspurður um aðstöðuna 
er Páll fljótur að svara og seg-
ir: „Eins og þú sérð hérna þá 
eru þetta fullkomnar æfingaað-
stæður bara eins og best verður 

á kosið á heimsvísu. Æfingar 
að slá í net, frábær púttaðstaða, 
fullkominn golfhermir og svo er 
geymsluaðstaðan fyrir vélarnar 
alveg byltingarkennd og gefur 
betra færi á bættu viðhaldi og 
minni kostnaði.“

Golfið gert að heilsárssporti
Þegar talið berst að barna- og 
unglingastarfi Golfklúbbs Sel-
foss segir Páll: „Með þessu 
erum við að gera golfið að heils-
ársíþrótt. Golfið hefur alltaf ver-
ið dálítið háð veðri og aðstæð-
um. Ef við berum þetta saman 
við fótboltann þá fóru menn að 
reisa knatthús fyrir um 15 – 20 
árum, koma fótboltanum inn svo 
að fótboltinn yrði heilsársíþrótt. 
Nú erum við komin á þann 
stað að við getum boðið upp á 
golfið sem íþrótt sem er bara í 
samkeppni og valmöguleiki í 
samanburði við aðrar íþrótta-
greinar. Þessi aðstaða gerir það 
að verkum að við vitum það að 
okkur mun vaxa fiskur um hrygg 
og gera starfið ennþá öflugra. 
Það þýðir líka að við getum 
aukið við afreksstarfið nú þegar 
við erum komin með kylfinga 
í landslið og háskólagolf og 
fleira. Þetta mun bara aukast hjá 
okkur. Að lokum segir Páll: „Nú 
styttist bara í það að Golfklúbb-
ur Selfoss eignist Íslandsmeist-
ara fljótlega sem er alinn upp 
og vökvaður hérna. Hér verður 
ylrækt afrekskylfinga.“ -gpp

Ný aðstaða Golfklúbbs Selfoss vígð
- Ylrækt afrekskylfinga hafin á Selfossi

SUND Ný námskeið í Guggu-
sundi – ungbarnasundi hefj-
ast fimmtudaginn 16. janúar, 
föstudaginn 17. janúar og 
laugardaginn 18. janúar. Kennt 
er einu sinni í viku í átta vikur.

Í boði eru námskeið fyrir 
ungbörn frá 7 mánaða aldri 
upp í byrjendahópa barna á 
mörkum leikskóla og grunn-

skóla. Kennari er Guðbjörg H. 
Bjarnadóttir íþróttakennari.

Nánari upplýsingar má 
finna á heimsíðu Umf. Selfoss 
www.selfoss.net en skráningar 
og upplýsingar eru einnig á 
netfanginu guggahb@simnet.
is og í síma 848 1626. Best er 
að skrá tímanlega því það er 
oftast fullbókað snemma.

Selfoss sækir sigur í fyrsta leik ársins
HANDBOLTI Selfoss sigraði U-lið 
Vals á Hlíðarenda í Grill 66 
deildinni í seinustu viku, 22-27.

Jafnræði var með liðunum 
lengst af í fyrri hálfleik, jafnt á 
nánast öllum tölum en Valur þó 
alltaf hænufetinu á undan. Undir 
lok hálfleiksins náðu Selfyss-
ingar nokkrum góðum stoppum 
í vörninni en virtist fyrirmunað 
að komast yfir. Það mark kom 
þó að lokum og eftir það litu 
stelpurnar okkar varla um öxl, 
komu muninum strax í tvö mörk 
og staðan í hálfleik 13-15.

Selfyssingar leiddu allan 
síðari hálfleikinn, komust fljótt 
fjórum mörkum yfir og leiddu 
allt til leiksloka. Sigur staðreynd 
í fyrsta leik ársins í Grill 66 
deildinni hjá stelpunum.

Mörk Selfoss: Hulda Dís 
Þrastardóttir 7/2, Tinna Sigur-
rós Traustadóttir og Katla María 
Magnúsdóttir 6, Rakel Guðjóns-

Stelpurnar léku flotta vörn stóran hluta leiksins og Henriette var frábær þar 
fyrir aftan. Ljósmynd: Umf. Selfoss/ÁÞG

dóttir 4, Agnes Sigurðardóttir 3 
og Katla Björg Ómarsdóttir 1. 
Varin skot: Henriette Østergaard 
20 (47%).

Stelpurnar eru sem fyrr 

í þriðja sæti deildarinnar í 
æsispennandi toppbaráttu. Næsti 
leikur er á heimavelli gegn Vík-
ingi sunnudaginn 19. janúar kl. 
19:30 í Hleðsluhöllinni. -esó

HANDBOLTI Hið árlega mjúk-
boltamót (softballmót) Selfoss 
verður haldið á laugardaginn í 
Hleðsluhöllinni.

Leikið verður á litlum völl-
um í fjögurra manna liðum líkt 
og í fyrra. Aldurstakmark er 
16 ár. Endilega smalið saman 
vinahópnum, vinkonuhópnum, 
vinnustaðnum eða árganginum.

Mótið hefst kl. 14:00 og er 
stefnt á að klára úrslitaleikina 
fyrir kl. 18:00 en það fer m.a. 
eftir fjölda liða.

Nánari upplýsingar um fyr-
irkomulag mótsins er á vefsíðu 
Umf. Selfoss www.selfoss.net.

Skráning liða fer fram í 
gegnum netfangið handbolti@
umfs.is, á Fésbókarsíðu móts-
ins eða hjá Atla Kristins í síma 
696 8280. Skráningargjald er kr. 
2.000 á mann.

Eftir mótið verður hið árlega 
bjórkvöld Selfoss haldið í golf-
skálanum og hefst það kl. 20:00.

Mjúkboltamót 
Selfoss

Gleðin er í fyrirrúmi í íþróttaskóla 
barnanna. Ljósmynd: Umf. Selfoss/
Inga Heiða

Íþróttaskólinn hefst 
á sunnudag

Ný námskeið í ungbarnasundi

FIMLEIKAR Ný námskeið í 
íþróttaskóla barnanna hefst 
sunnudaginn 19. janúar og 
er skráning í fullum gangi. 
Námskeiðin fara fram í Baulu, 
íþróttahúsi Sunnulækjarskóla. 
Umsjónarmenn íþróttaskól-
ans eru Berglind Elíasdóttir, 
íþrótta- og heilsufræðingur, 
og Inga Sjöfn Sverrisdóttir, 
sjúkraþjálfari, ásamt aðstoðar-
þjálfurum.

Nánari upplýsingar á aug-
lýsingu á næstu síðu.
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Steindór Sverrisson.

Félagi okkar, Steindór Sverris
son er fallinn frá langt um ald
ur fram.

Hverju samfélagi sem og 
frjálsum félagasamtökum er 
lífsnauðsyn að eiga öfluga 
stuðningsmenn og bakhjarla 
sem standa vaktina og eru til-
búnir til að svara kalli um að-
stoð þegar það kemur. Þetta eru 
liðsmennirnir sem halda þessum 
samtökum gangandi. Þannig 
liðsmann átti knattspyrnudeild 
Umf. Selfoss einmitt í Steindóri 
Sverrissyni sem alltaf svaraði 
kallinu, stóð vaktina í miðasölu,  
flaggaði í bænum á leikdegi, 
eldaði ofan í leikmenn og 
gestalið eftir heimaleiki og svo 
mætti áfram telja.

Steindór var sjálfur iðkandi 
hjá knattspyrnudeildinni á yngri 
árum, kappsamur og ákveðinn 
eins og ávallt þegar kom að 
íþróttinni hjá honum. Í seinni 
tíð stóð hann svo vaktina sem 
foreldri á hliðarlínunni og sjálf-
boðaliði, ávallt jafn hvatvís og 
jákvæður.

Steindór var kraftmikill og 
glaðlyndur félagi. Hann hafði 
mikla ástríðu fyrir fótboltanum, 
tók fullan þátt í gleðistundum 
þegar vel gekk, nú síðast sl. 
haust er fyrsti stóri titill deildar-
innar vannst, bikarmeistaratitill 
kvenna. Enda var hann gallharð-
ur Selfyssingur og vildi sjá liði 
sínu ganga sem best. Hann mætti 
á nánast alla leiki og studdi við 
bakið á liðinu í blíðu og stríðu. 
Steindór var  heldur ekki feim-
inn við að segja sína skoðun og 

það var gaman að ræða við hann 
um fótbolta. Hann var duglegur 
að hrósa því sem vel var gert en 
líka gagnrýninn ef honum þótti 
ástæða til. Hann hafði líka efni á 
því, var kröfuharður á sitt lið en 
ekki síður á sjálfan sig. Það var 
hverjum manni ljóst er þekktu 
hann og fylgdust með harðvít-
ugri baráttu hans um árabil við 
hinn illvíga sjúkdóm sem felldi 
hann að lokum.

Nú kveðjum við þennan öfl-
uga liðsmann okkar af auðmýkt 
og með djúpu þakklæti. Hans 
verður sárt saknað. Mestur er 
þó missir fjölskyldunnar og 
sendum við Hjördísi og börnum 
þeirra okkar einlægustu sam-
úðarkveðjur og megi þau öðlast 
styrk til að takast á við sorg sína.

Blessuð sé minningin um 
okkar góða félaga Steindór 
Sverrisson.

F.h. knattspyrnudeildar 
Umf. Selfoss

Jón Steindór Sveinsson, 
formaður

Kveðja frá Knattspyrnudeild Umf. Selfoss

BRIDGE  HSK-tvímenningurinn í 
bridds fór fram í Selinu á Sel-
fossi fimmtudaginn 2. janúar 
síðastliðinn með þátttöku 15 
para.

Spiluð voru 40 spil og eftir 
þessi 40 spil stóðu uppi sem 
sigurvegarar þeir Gísli Þórar-
insson og Sigurður Skagfjörð 

með 61,3 stig. Brynjólfur 
Gestsson og Helgi Hermanns-
son urðu í öðru sæti með 57,6 
stig og Sigfinnur Snorrason 
og Össur Friðgeirssonn tóku 
bronsið með 56 stig, eftir hörku 
keppni við Þröst Árnason og 
Björn Snorrason. Heildarúrslit 
mótsins má sjá á www.hsk.is.

Briddsmenn heiðruðu Karl 
Gunnlaugsson á Varmalæk sér-
staklega á mótinu, en hann hef-
ur keppt á HSK mótum í rúm 
75 ár í hinum ýmsu greinum. 
Karl er enn að keppa, en hann 
verður 89 ára í ár.

Karl Gunnlaugsson heiðraður

Karl Gunnlaugsson

Verðlaunahafar

Breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024 - Brúnir 1, 
aukning á byggingarmagni

Sveitarstjórn Rangárþings eystra samþykkti þann 12. desember sl. 
tillögu að óverulegri breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 
2012-2024, samkvæmt 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Breytingin felur í sér að skipulagsákvæðum fyrir landnotkunarreit 
VÞ-239 á Brúnum 1 verði breytt á þann veg að byggingarmagn fari 
úr 115 m2 í 340 m2. 

Breytingin hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar. 
Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til skipulagsfulltrúa 
Rangárþings eystra.

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er auglýst til 
kynningar eftirfarandi lýsing að deiliskipulagi á Hvolsvelli, Rangár-
þingi eystra.

Hvolsvöllur, nýr ofanbyggðarvegur
Um er að ræða nýtt deiliskipulag af svokölluðum Ofanbyggðarvegi. 
Vegurinn mun liggja frá hringtorgi við Þjóðveg nr. 1, sem staðsett 
verður vestan við Hvolsvöll. Frá hringtorginu mun vegurinn liggja 
norður fyrir byggðina á Hvolsvelli og tengjast Nýbýlavegi. 

Ofangreinda lýsingu á deiliskipulagstillögu er hægt að skoða á 
heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is og á skrifstofu 
skipulags- og byggingarfulltrúa frá 15. janúar 2020. Hverjum þeim 
sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við tillöguna, og er frestur til að skila inn athugasemd-
um til 29. janúar 2020. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu 
skipulags- og byggingarfulltrúa Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 
860 Hvolsvelli.

F.h. Rangárþings eystra
Guðmundur Úlfar Gíslason, skipulags- og byggingarfulltrúi

Auglýsing um skipulagsmál 
í Rangárþingi eystra

Aðalfundur 
Sleipnis 2020
Aðalfundur Hestamannafélagsins Sleipnis og 
Sleipnishallarinnar ehf. verður haldinn mið-
vikudaginn 22. janúar nk. kl. 20.00 í Hliðskjálf.

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Önnur mál

Kveðja, stjórnin
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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.

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.

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

KIRKJUR

HEILSA

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 
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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 

 

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.

FUNDIR

TIL LEIGU

Vöfflukaffi
Tólfta vöfflu-
kaffi vetrar 
verður haldið 
næsta föstu-
dag 17. janúar 
á Eyravegi 15 
annarri hæð 
milli klukkan 
16 og 18. Gestur okkar er 
Guðrún Þórðardóttir forseti 
K v e n  f é l a g a s a m b a n d s 
Ís lands. Hún mun ræða um 
starfsemi kvenfélaganna og 
Leiðbeiningastöð heimilanna. 
Allir velkomnir.

492 1944
dfs@dfs.is

Hveragerðiskirkja
Messa sunnudaginn 19. janúar 
kl. 11. Sr. Halldóra Þorvarðar-
dótt ir prófastur setur sr. Ninnu 
Sif Svavarsdóttur í em bætti 
sóknarprests í Hvera gerðis-
prestakalli. Kirkjukór Hvera-
gerðis- og Kotstrandar sókna 
syngur, organisti Miklós Dalmay. 
Veitingar í boði sóknar nefnda að 
messu lokinni.

Hvítasunnukirkjan Selfossi
Sunnudaga kl. 11:00. Samkoma, 
sunnudagaskóli og kaffi-
veitingar. English translation 
available. Allir innilega velkomn-
ir. www.selfossgospel.is.

Selfosskirkja
Verið velkomin til messu og 
sunnudagaskóla í Selfosskirkju, 
19. janúar kl. 11. Sr. Gunnar 
Jóhannesson þjónar fyrir altari 
og prédikar. Kirkjukór Selfoss-
kirkju syngur og leiðir safnaðar-
sönginn undir stjórn Edit A. 
Molnár. Sunnudagaskólinn hefst 
samhliða messunni í umsjá 
Jóhönnu Ýrar Jóhannsdóttur. 
Allir eru hjartanlega velkomnir.

Skálholtskirkja
Messa 19. janúar kl. 11. Sr. Axel 
Á. Njarðvík, héraðsprestur þjón-
ar fyrir altari. Organisti Jón 
Bjarna son. Verið velkomin.

Stokkseyrarkirkja
Messa sunnudaginn 19. janúar 
kl. 11.00. Kaffi í safnaðarheimili 
eftir messu. sr. Arnaldur 
Bárðarson þjónar, Kór kirkjunnar 
leiðir söng. Organisti Haukur 
Arnarr Gíslason.

Kirkjuskólinn í 
Víkurprestakalli

Fyrsta samvera kirkjuskólans á 
nýju ári verður í Víkurskóla 
næsta sunnudag, 19. janúar 
2020, kl. 11:15. Hlakka til að 
hitta ykkur öll.

Þorlákskirkja
Messa sunnudaginn 19. janúar 
kl. 14.00. Kór Þorlákskirkju leiðir 
söng. Organisti Ester Ólafsdóttir. 
Sr. Arnaldur A. Bárðarson þjón-
ar.

Húsnæði til leigu
Splunkuný stúdíóíbúð í Hvera-
gerði með sérinngangi. Með 
öllum heimilistækjum og hús-
gögnum. Innifalið rafmagn, hiti 
og þráðlaust net. Hlý og góð. 
Langtímaleiga í boði. Uppl. í 
síma 860 1957.

Gröfuþjónusta
Tek að mér ýmis verk. Er 

með traktorsgröfu.
Nánari uppl. hjá Guðmundi í 

síma 650 5038.

Hádegis fund-
ur verður 
hald inn í sal 
Tryggva skála 
laugardaginn 
18. janúar nk. 
kl. 11:30.
Unnur Brá Konráðsdóttir 
kynnir vinnu við stjórnar-
skrárbreytingar.
Súpa dagsins fyrir fundar-
menn gegn vægu gjaldi. Allir 
velkomnir.

Sjálstæðisfélagið Óðinn

Hádegis fund ur

Margir velta fyrir sér þýð-
ingu miðhálendisþjóð-

garðs þessa dagana í tengslum 
við frumvarp umhverfisráðherra 
sem byggir á afrakstri vinnu-
hóps sem unnið hefur með mál-
ið um langa stund og skilað af 
sér. Mig langar að leggja orð í 
belg og segja hvaða þýðingu 
það hefur fyrir Sveitarfélagið 
Hornafjörð að 56% sveitarfé-
lagsins er innan þjóðgarðsmarka 
Vatnajökulsþjóðgarðs.

Í fyrsta lagi þá hef ég engan 
Hornfirðing hitt ennþá, sem 
myndi svara því í dag, 11 árum 
eftir stofnun Vatnajökulsþjóð-
garðs, að best væri að hætta við 
að hafa þjóðgarð. Snúa til baka 
og leggja hann niður. Þeir eru 
hins vegar margir sem benda á 
mikilvægi þess að efla Vatnajök-
ulsþjóðgarð enn frekar og renna 
styrkari stoðum undir starfsemi 
hans.

Í öðru 
lagi starfa 
40 manns 
f y r i r 
Vatnajök-
u l s þ j ó ð -
garð á suðursvæði hans.  Lang-
flestir þeirra eru háskólagengnir 
einstaklingar, sem sinna land-
vörslu, fræðslu og stýringu 
ferðamanna um þjóðgarðinn 
og náttúruperlur hans. Þannig 
stendur þjóðgarðurinn undir 
umsvifamikilli atvinnustarfsemi 
í heimabyggð eða nærsamfélagi 
sínu sem er mikilvægur liður í 
jákvæðri byggðarþróun. Unga 
fólkið af svæðinu sækir aftur 
heim að námi loknu í þau störf 
sem meðal annars þjóðgarður-
inn býður.

Í þriðja lagi hefur Vatnajök-
ulsþjóðgarður rennt stoðum 
undir hefðbundna landnýtingu 
sem er heimil rétthöfum lands-
ins og þeim sem leyfi sækja. 
T.d. er hreindýraveiði og fugla-
veiði leyfð innan þjóðgarðsins, 
sem og sauðfjárbeit, sé hún hóf-

leg og hefðbundin. Í gegnum 
stjórnunar- og verndaráætlun 
fyrir þjóðgarðinn fara svæðisráð 
hvers svæðis með afskipti og 
stjórnun um hvernig að þessari 
nýtingu er staðið. Svæðisráðin 
móta einnig skipulagsáætlanir 
innan þjóðgarðsins. Svæðisráð-
in eru fjölskipuð af heimafólki 
að mjög miklum meirihluta. 
Sem dæmi skipa 6 aðalmenn og 
6 varamenn Svæðisráð suður-
svæðis. Af þeim eru 10 sem búa 
í Austur-Skaftafellssýslu eða 
Sveitarfélaginu Hornafirði.

Allt tal um að sveitarfélag-
ið missi 
skipulags-
valdið við 
að setja 
svæði und-
ir þjóð-
garð er því 

hreint og klárt bull. Miklu nær er 
að halda því fram að skipulagið 
sé nær þeim hagsmunaaðilum 
sem hafa með þjóðgarðinn að 
gera. Og í frumvarpi umhverfis-
ráðherra hefur enn verið bætt um 
betur, því fulltrúar bænda eiga 
að eiga aðild að svæðisráðum, 
samkvæmt tillögu frumvarpsins.

Rökin fyrir jákvæðum áhrif-
um þjóðgarðs í heimabyggð eru 
mun fleiri, en þessi helstu sem 
hér hafa verið talin upp. Ég 
minni á að hugmyndin og frum-
varpið um miðhálendisþjóðgarð 
byggir á sömu hugmyndafræði 
og Vatnajökulsþjóðgarður. Gras-
rótin ræður ferðinni og skipulag-
ið er einskonar neðanfrá og upp 
„bottom up“ skipulag, þar sem 
vilji og aðkoma heimamanna úr 
grasrótinni ræður í veigamiklum 
atriðum.

Hvaða þýðingu 
hefur miðhálendis-

þjóðgarður fyrir 
Sunnlendinga?

Sæmundur 
Helgason, 

sveitarstjórnar-
maður á Höfn.

Rökin fyrir jákvæðum 
áhrifum þjóðgarðs í heima-

byggð eru mun fleiri
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Ásmundur Einar Daðason, 
félags- og barnamála-

ráðherra, og Sigurjón Örn 
Þórsson, stjórnarformaður Sól-
heima seturs SES, undirrituðu í 
dag samning um kolefnisjöfnun. 
Samningurinn er til fimm ára.
Markmið hans er að binda kolefni 
sem til fellur vegna starfsemi 
félags mála ráðuneytisins.Kol-
efnis bindingin fer fram með 
þeim hætti að gróðursett verða 
tré í Sólheimaskógi á Sól-
heimum, en skógræktin á Sól-
heimum er með lífræna vottun 
frá Vottunarstofunni Túni. Með 
samningnum er verið að styðja 
við fjögur til sex störf fyrir 
íbúa Sólheima við ræktun og 
gróðursetningu.

Með samningnum skuld-
bindur félags mála ráðu neytið 
sig til að halda kolefnisbókhald 
yfir þá starfsemi sem kol efnis-
jöfnunin nær til. Í það skal 
meðal annars skrá notkun jarð-
efnaeldsneytis farartækja og 
flugferðir starfsmanna innan-
lands og á milli landa. Sömu-
leiðis förgun og aðra þætti sem 
leiða til kolefnislosunar eftir því 
sem við á.

Félags- og barnamálaráðherra semur 
við Sólheima um kolefnisjöfnun

Útreikningur á umfangi 
kolefnislosunar verður unninn 
í samvinnu við Sólheimasetur 
SES og skal upplýsingum um 
árlega kolefnislosun ráðu-
neytisins skilað til setursins 
einu sinni á ári. Þá skuldbindur 
Sólheimasetur sig til að skrá 
með nákvæmum hætti fjölda 
trjáa sem gróðursett verða, stað-
setningu þeirra og dag setningu 
gróðursetningar þannig að stað-
festa megi með rekjanlegum 
hætti að kolefnisjöfnun hafi 
sannarlega farið fram. 

Samningurinn nær eingöngu 
til félagsmálaráðuneytisins en 

Ásmundur Einar hefur auk þess 
sent út bréf til stofnana ráðu-
neytisins með þeim tilmælum 
að þær setji sér markmið um 
kolefnishlutleysi.

„Ég gleðst yfir þessum góða 
samningi enda nauðsynlegt að 
stjórnvöld setji gott fordæmi í 
loftslagsmálum. Jafnframt er 
ég mjög ánægður með aðkomu 
Sólheima að verkefninu. Samn-
ing urinn mun bæði styrkja þá 
góðu og metnaðarfullu starf-
semi sem þar fer fram og fjölga 
störfum fyrir fólk með fötlun,“ 
sagði Ásmundur Einar við 
undirritunina.

Þorrablót Ölfusinga 2020
Hið árlega þorrablót í Ölfusi, Blótið í sveitinni, verður haldið í Básnum, 

Efstalandi laugardaginn 25. janúar nk. Grín og glens verður í boði 
þorrablótsnefndar og veislustjórans Hjartar Benediktssonar. Hljómsveitin 
„Blek og byttur“ heldur uppi fjöri fram á nótt. Húsið opnað kl. 19.00 og 

borðhald hefst stundvíslega kl.20.00   Allir velkomnir!

Miðapantanir og nánari upplýsingar hjá 
Helgu í Kjarri:  846 9776 eða á kjarr@islandia.is

Óskum eftir að ráða smið eða mann vanan smíðavinnu 
í 100% starf. Góð verkefnastaða.

Allar frekari upplýsingar gefur Ari í 
síma 770 7900 eða í tölvupósti ari.sig@3c.is

Maður vanur 
smíðavinnu óskast

Hugarfrelsi er verkefni 
sem þær Hrafnhildur 

Sigurðardóttir og Unnur Arna  
Jónsdóttir standa að. Þær fóru 
af stað með Hugarfrelsi eftir 
þónokkrar vangaveltur um lífið
og tilveruna. „Við komumst að 
þeirri niðurstöðu að hlutverk 
okkar beggja væri að hjálpa 
öðrum, meðal annars börnum,“ 
segir Unnur. Þær leggja áherslu 
á að hjálpa börnum til að átta sig 
á því hver þau raunverulega eru, 
hvar styrkleikar þeirra liggja 
og hvað veitir þeim ánægju og 
gleði. „Með því að kenna þeim á 
þessa þætti eru meiri líkur á því 
að þau öðlist hamingju, friðsæld 
og verði sátt við sig og aðra 
samferðamenn. Þá verða þau 
betur fær um að forgangsraða í 
lífisínusjálfumsérogöðrumtil
heilla,“ segir Hrafnhildur.

Áhersla á einfaldar aðferðir 
til að efla sjálfsmynd
„Námskeiðin okkar kenna 
börnum einfaldar aðferðir til 
að efla sjálfsmynd sína og 
verða besta útgáfan af sjálfum 
sér. Meðal þess sem við gerum 
í tímum eru öndunaræfingar, 
jóga, slökun og hugleiðsla. Þá 
er auðvitað fræðsla og verkefni 
sem við notum til þess að efla 
einstaklinginn og sjálfsmynd 
hans,“ segja þær báðar. 
Aðspurðar um það hvort þetta 
efni eigi ekki vel við á tímum 
samfélagsmiðla og samanburðar 
segja þær: Jú algjörlega. Þegar 
álag, áreiti og samanburður er 
mikill skiptir öllu máli að vera 
með sterka sjálfsmynd og vita 

Hugarfrelsi fyrir börn

hvar styrleikar manns liggja. 
Að nota styrkleikaþjálfun með 
börnum sem mótvægi við 
snjalltækjanotkun er algjör 
snilld.

Ungt fólk sem þekkir 
styrkleikana sína blómstrar
Á Selfossi er í boði námskeiðið 
Kátir krakkar fyrir börn í 2.-4. 
bekk og 5.-7. bekk. Í upphafi 
námskeiðsins fá foreldrar senda 
fræðslu þar sem Hrafnhildur og 
Unnur, eigendur Hugarfrelsis, 
fara vel yfir áherslur 
námskeiðsins og hvað gert er í 
hverjum tíma. Kennslan er 10 
skipti alls og kennt er einu sinni 
í viku í húsnæði Rauða krossins 
Eyravegi 23. Einnig hefur verið 
í boði námskeið fyrir unglinga. 
Í mars ætlum við að bjóða upp 
á í fyrsta sinn helgarnámskeiðið 
VELDU fyrir 13-16 ára. Við 
erum mjög spenntar fyrir því að 
geta komið til móts við þennan 
aldur með þessum hætti. Það 
er mikið í gangi hjá unglingum 

og margir að æfa mikið. Á 
helgarnámskeiðinu verða 
kenndar aðferðir sem hjálpa 
ungmennum að efla sig og 
styrkja svo þau eigi auðveldara 
með allt það val sem þau standa 
frammi fyrir á hverjum degi. 
Ungt fólk sem þekkir styrkleika 
sína og hefur trú á eigin getu 
á auðveldara með að velja og 
blómstra í lífinu.

Foreldrar mikilvægur hlekkur
„Foreldrar fá líka vikulega 
sendan tölvupóst þar sem 
tilgreint er hvað gert er í tíma 
vikunnar og hvað hægt er að 
gera heima með börnunum 
milli tíma. Bestur árangur næst 
þegar foreldrar taka virkan þátt 
heima til dæmis með því að lesa 
hugleiðslusögur fyrir börn sín 
eða minna þau á að velja að vera 
jákvæð og hafa trú á eigin getu. 
Námskeiðið er því bæði fyrir 
börnin og foreldra þeirra,“ segja 
þær stöllur að lokum.  -gpp

ML hlýtur samfélagsstyrk 
Landsbankans 2019

Umhverfisnefnd ML og
Bláskógaskóli á Laugar-

vatni hlutu nú í desember 
250.000 kr. samfélagsstyrk frá 
Landsbankanum fyrir verk-
efnið „Vistheimt á Langa-
mel“. Það ætti að duga okkur 
til að kaupa áburð, fræ, plönt-
ur og annað þarft til tveggja 
ára. Við erum mjög þakk lát 
fyrir styrkinn, enda er verk-
efnið mjög þarft. 

Markmið að gera skólann eins 
umhverfisvænan og auðið er
Umhverfisnefnd Mennta-
skólans að Laugarvatni saman  
stendur af nemendum og 
starfs fólki skólans sem fundar 
einu sinni í mánuði með það 
markmið að gera skólann og 
starf hans eins umhverfisvænt 
og auðið er. Verkefni nefndar-
innar eru mörg, en eitt af 
þeim er að vinna að vist heimt 
á Langamel, svæði í hlíð-
um Laugar vatnsfjalls. Við 
höfum verið að vinna með 
Land vernd að vistheimt á 
svæð inu síðan árið 2016 og 
hafa nemendur sett upp til-
rauna reiti til að meta hvaða 
upp græðslu aðferðir henta 
á svæðinu. Við höfum séð 
að svæðinu er að hraka og 
varð okkur sérstaklega um 
vorið 2018, þar sem mosa-
breiðurnar í kringum mel inn 
voru orðnar svartar og dauðar 
á norðurhliðinni. Við sáum á 
einum vetri hvernig melurinn 
stækkaði og berjalandið í 
kring eyddist upp. Nefndin 
hafði samband við Skóg-
rækt ríkisins og Grunn-
skóla Bláskógabyggðar á 
Lauga rvatni um að ráðast 
í stórtækar aðgerðir næstu 
árin. Nemendur okkar munu 
bera áburð, fræ og plöntur 
í svæðið og læra í leiðinni 
um mikilvægi uppgræðslu. 
Í fram tíðinni sjáum við fyrir 
okkur að þarna myndist 
skógur með gönguleiðum 

um Helgadalinn og að gamlir 
nemendur komi þangað og 
sjái ávöxt erfiðis síns.

Margir lagt hönd á plóg
Síðastliðið vor fengum við 
100.000 kr. styrk frá sveitar-
félaginu okkar til að byrja 
verkefnið. Við keyptum fyrir 
það 300 kg af áburði, 15 kg 
af grasblöndu til landgræðslu 
og 10 kg af hvítsmárafræjum. 
Skógræktin lagði til 600 birki-
plöntur og grunnskólinn fékk 
gefins 300 birkiplöntur úr 
Yrkjusjóði. Við tókum fyrir 
hluta af svæðinu innan girð-
ingar, þar sem svæðið er beitt 
fyrir utan girðinguna. Það 
svæði er norðanlega á mel n-
um og ætti að þjóna sem fræ-
banki fyrir svæðið sem er utan 
girðingar. Þrátt fyrir mjög 
þurrt sumar var árangurinn 
mjög góður. Nemendur í jarð-
fræði mátu sem svo að nú 
væri þekja gróðurs á svæðinu 
komin í um 54%, miðað við 
um 11% áður.

Við ætlum að reyna að fá 
bændur á svæðinu til að koma 
og henda ónýtum rúllum á 
svæðið til að stöðva vindrof, 
svo við þyrftum að geta boðið 
þeim að borga eldsneyti. 
Nemendur munu safna 
birki fræi og sá yfir svæðið 
og næsta vor ætlum við að 
stækka aðgerðarsvæðið okkar. 
Við finnum fyrir miklum 
stuð ningi í samfélaginu og 
fengum við hjálp bæjarbúa 
til að ljúka við aðgerðirnar í 
vor. Við sjáum fyrir okkur að 
nemendur grunnskólans vinni 
með svæðið á vorin. Nem-
endur menntaskólans vinna 
svo á svæðinu á haustin. Þetta 
verkefni mun standa næstu 
árin þar til svæðið er orðið 
sjálfbært.

Heiða Gehringer, 
kennari og formaður 

umhverfisnefndar ML. 
Millifyrirsagnir eru blaðsins.
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Ásmundur Einar Daðason, 
félags- og barnamála-

ráðherra, og Sigurjón Örn 
Þórsson, stjórnarformaður Sól-
heima seturs SES, undirrituðu í 
dag samning um kolefnisjöfnun. 
Samningurinn er til fimm ára.
Markmið hans er að binda kolefni 
sem til fellur vegna starfsemi 
félags mála ráðuneytisins.Kol-
efnis bindingin fer fram með 
þeim hætti að gróðursett verða 
tré í Sólheimaskógi á Sól-
heimum, en skógræktin á Sól-
heimum er með lífræna vottun 
frá Vottunarstofunni Túni. Með 
samningnum er verið að styðja 
við fjögur til sex störf fyrir 
íbúa Sólheima við ræktun og 
gróðursetningu.

Með samningnum skuld-
bindur félags mála ráðu neytið 
sig til að halda kolefnisbókhald 
yfir þá starfsemi sem kol efnis-
jöfnunin nær til. Í það skal 
meðal annars skrá notkun jarð-
efnaeldsneytis farartækja og 
flugferðir starfsmanna innan-
lands og á milli landa. Sömu-
leiðis förgun og aðra þætti sem 
leiða til kolefnislosunar eftir því 
sem við á.

Félags- og barnamálaráðherra semur 
við Sólheima um kolefnisjöfnun

Útreikningur á umfangi 
kolefnislosunar verður unninn 
í samvinnu við Sólheimasetur 
SES og skal upplýsingum um 
árlega kolefnislosun ráðu-
neytisins skilað til setursins 
einu sinni á ári. Þá skuldbindur 
Sólheimasetur sig til að skrá 
með nákvæmum hætti fjölda 
trjáa sem gróðursett verða, stað-
setningu þeirra og dag setningu 
gróðursetningar þannig að stað-
festa megi með rekjanlegum 
hætti að kolefnisjöfnun hafi 
sannarlega farið fram. 

Samningurinn nær eingöngu 
til félagsmálaráðuneytisins en 

Ásmundur Einar hefur auk þess 
sent út bréf til stofnana ráðu-
neytisins með þeim tilmælum 
að þær setji sér markmið um 
kolefnishlutleysi.

„Ég gleðst yfir þessum góða 
samningi enda nauðsynlegt að 
stjórnvöld setji gott fordæmi í 
loftslagsmálum. Jafnframt er 
ég mjög ánægður með aðkomu 
Sólheima að verkefninu. Samn-
ing urinn mun bæði styrkja þá 
góðu og metnaðarfullu starf-
semi sem þar fer fram og fjölga 
störfum fyrir fólk með fötlun,“ 
sagði Ásmundur Einar við 
undirritunina.

Þorrablót Ölfusinga 2020
Hið árlega þorrablót í Ölfusi, Blótið í sveitinni, verður haldið í Básnum, 

Efstalandi laugardaginn 25. janúar nk. Grín og glens verður í boði 
þorrablótsnefndar og veislustjórans Hjartar Benediktssonar. Hljómsveitin 
„Blek og byttur“ heldur uppi fjöri fram á nótt. Húsið opnað kl. 19.00 og 

borðhald hefst stundvíslega kl.20.00   Allir velkomnir!

Miðapantanir og nánari upplýsingar hjá 
Helgu í Kjarri:  846 9776 eða á kjarr@islandia.is

Óskum eftir að ráða smið eða mann vanan smíðavinnu 
í 100% starf. Góð verkefnastaða.

Allar frekari upplýsingar gefur Ari í 
síma 770 7900 eða í tölvupósti ari.sig@3c.is

Maður vanur 
smíðavinnu óskast

Hugarfrelsi er verkefni 
sem þær Hrafnhildur 

Sigurðardóttir og Unnur Arna  
Jónsdóttir standa að. Þær fóru 
af stað með Hugarfrelsi eftir 
þónokkrar vangaveltur um lífið
og tilveruna. „Við komumst að 
þeirri niðurstöðu að hlutverk 
okkar beggja væri að hjálpa 
öðrum, meðal annars börnum,“ 
segir Unnur. Þær leggja áherslu 
á að hjálpa börnum til að átta sig 
á því hver þau raunverulega eru, 
hvar styrkleikar þeirra liggja 
og hvað veitir þeim ánægju og 
gleði. „Með því að kenna þeim á 
þessa þætti eru meiri líkur á því 
að þau öðlist hamingju, friðsæld 
og verði sátt við sig og aðra 
samferðamenn. Þá verða þau 
betur fær um að forgangsraða í 
lífisínusjálfumsérogöðrumtil
heilla,“ segir Hrafnhildur.

Áhersla á einfaldar aðferðir 
til að efla sjálfsmynd
„Námskeiðin okkar kenna 
börnum einfaldar aðferðir til 
að efla sjálfsmynd sína og 
verða besta útgáfan af sjálfum 
sér. Meðal þess sem við gerum 
í tímum eru öndunaræfingar, 
jóga, slökun og hugleiðsla. Þá 
er auðvitað fræðsla og verkefni 
sem við notum til þess að efla 
einstaklinginn og sjálfsmynd 
hans,“ segja þær báðar. 
Aðspurðar um það hvort þetta 
efni eigi ekki vel við á tímum 
samfélagsmiðla og samanburðar 
segja þær: Jú algjörlega. Þegar 
álag, áreiti og samanburður er 
mikill skiptir öllu máli að vera 
með sterka sjálfsmynd og vita 

Hugarfrelsi fyrir börn

hvar styrleikar manns liggja. 
Að nota styrkleikaþjálfun með 
börnum sem mótvægi við 
snjalltækjanotkun er algjör 
snilld.

Ungt fólk sem þekkir 
styrkleikana sína blómstrar
Á Selfossi er í boði námskeiðið 
Kátir krakkar fyrir börn í 2.-4. 
bekk og 5.-7. bekk. Í upphafi 
námskeiðsins fá foreldrar senda 
fræðslu þar sem Hrafnhildur og 
Unnur, eigendur Hugarfrelsis, 
fara vel yfir áherslur 
námskeiðsins og hvað gert er í 
hverjum tíma. Kennslan er 10 
skipti alls og kennt er einu sinni 
í viku í húsnæði Rauða krossins 
Eyravegi 23. Einnig hefur verið 
í boði námskeið fyrir unglinga. 
Í mars ætlum við að bjóða upp 
á í fyrsta sinn helgarnámskeiðið 
VELDU fyrir 13-16 ára. Við 
erum mjög spenntar fyrir því að 
geta komið til móts við þennan 
aldur með þessum hætti. Það 
er mikið í gangi hjá unglingum 

og margir að æfa mikið. Á 
helgarnámskeiðinu verða 
kenndar aðferðir sem hjálpa 
ungmennum að efla sig og 
styrkja svo þau eigi auðveldara 
með allt það val sem þau standa 
frammi fyrir á hverjum degi. 
Ungt fólk sem þekkir styrkleika 
sína og hefur trú á eigin getu 
á auðveldara með að velja og 
blómstra í lífinu.

Foreldrar mikilvægur hlekkur
„Foreldrar fá líka vikulega 
sendan tölvupóst þar sem 
tilgreint er hvað gert er í tíma 
vikunnar og hvað hægt er að 
gera heima með börnunum 
milli tíma. Bestur árangur næst 
þegar foreldrar taka virkan þátt 
heima til dæmis með því að lesa 
hugleiðslusögur fyrir börn sín 
eða minna þau á að velja að vera 
jákvæð og hafa trú á eigin getu. 
Námskeiðið er því bæði fyrir 
börnin og foreldra þeirra,“ segja 
þær stöllur að lokum.  -gpp

ML hlýtur samfélagsstyrk 
Landsbankans 2019

Umhverfisnefnd ML og
Bláskógaskóli á Laugar-

vatni hlutu nú í desember 
250.000 kr. samfélagsstyrk frá 
Landsbankanum fyrir verk-
efnið „Vistheimt á Langa-
mel“. Það ætti að duga okkur 
til að kaupa áburð, fræ, plönt-
ur og annað þarft til tveggja 
ára. Við erum mjög þakk lát 
fyrir styrkinn, enda er verk-
efnið mjög þarft. 

Markmið að gera skólann eins 
umhverfisvænan og auðið er
Umhverfisnefnd Mennta-
skólans að Laugarvatni saman  
stendur af nemendum og 
starfs fólki skólans sem fundar 
einu sinni í mánuði með það 
markmið að gera skólann og 
starf hans eins umhverfisvænt 
og auðið er. Verkefni nefndar-
innar eru mörg, en eitt af 
þeim er að vinna að vist heimt 
á Langamel, svæði í hlíð-
um Laugar vatnsfjalls. Við 
höfum verið að vinna með 
Land vernd að vistheimt á 
svæð inu síðan árið 2016 og 
hafa nemendur sett upp til-
rauna reiti til að meta hvaða 
upp græðslu aðferðir henta 
á svæðinu. Við höfum séð 
að svæðinu er að hraka og 
varð okkur sérstaklega um 
vorið 2018, þar sem mosa-
breiðurnar í kringum mel inn 
voru orðnar svartar og dauðar 
á norðurhliðinni. Við sáum á 
einum vetri hvernig melurinn 
stækkaði og berjalandið í 
kring eyddist upp. Nefndin 
hafði samband við Skóg-
rækt ríkisins og Grunn-
skóla Bláskógabyggðar á 
Lauga rvatni um að ráðast 
í stórtækar aðgerðir næstu 
árin. Nemendur okkar munu 
bera áburð, fræ og plöntur 
í svæðið og læra í leiðinni 
um mikilvægi uppgræðslu. 
Í fram tíðinni sjáum við fyrir 
okkur að þarna myndist 
skógur með gönguleiðum 

um Helgadalinn og að gamlir 
nemendur komi þangað og 
sjái ávöxt erfiðis síns.

Margir lagt hönd á plóg
Síðastliðið vor fengum við 
100.000 kr. styrk frá sveitar-
félaginu okkar til að byrja 
verkefnið. Við keyptum fyrir 
það 300 kg af áburði, 15 kg 
af grasblöndu til landgræðslu 
og 10 kg af hvítsmárafræjum. 
Skógræktin lagði til 600 birki-
plöntur og grunnskólinn fékk 
gefins 300 birkiplöntur úr 
Yrkjusjóði. Við tókum fyrir 
hluta af svæðinu innan girð-
ingar, þar sem svæðið er beitt 
fyrir utan girðinguna. Það 
svæði er norðanlega á mel n-
um og ætti að þjóna sem fræ-
banki fyrir svæðið sem er utan 
girðingar. Þrátt fyrir mjög 
þurrt sumar var árangurinn 
mjög góður. Nemendur í jarð-
fræði mátu sem svo að nú 
væri þekja gróðurs á svæðinu 
komin í um 54%, miðað við 
um 11% áður.

Við ætlum að reyna að fá 
bændur á svæðinu til að koma 
og henda ónýtum rúllum á 
svæðið til að stöðva vindrof, 
svo við þyrftum að geta boðið 
þeim að borga eldsneyti. 
Nemendur munu safna 
birki fræi og sá yfir svæðið 
og næsta vor ætlum við að 
stækka aðgerðarsvæðið okkar. 
Við finnum fyrir miklum 
stuð ningi í samfélaginu og 
fengum við hjálp bæjarbúa 
til að ljúka við aðgerðirnar í 
vor. Við sjáum fyrir okkur að 
nemendur grunnskólans vinni 
með svæðið á vorin. Nem-
endur menntaskólans vinna 
svo á svæðinu á haustin. Þetta 
verkefni mun standa næstu 
árin þar til svæðið er orðið 
sjálfbært.

Heiða Gehringer, 
kennari og formaður 

umhverfisnefndar ML. 
Millifyrirsagnir eru blaðsins.
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Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
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Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009
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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

Vistvænar íslenskar kistur
Þjónusta allan sólarhringinn

Útfararstofan
       Fold

Sími 482 4300

Gísli Gunnar 
Guð mundsson

Elfar Freyr 
Sigurjónsson

Svanhildur 
Eiríksdóttir

Netfang: fylgd@fylgd.is - Vefsíða: fylgd.is

Útfararþjónusta

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

SÍMI 482 3800
Opið allan 

sólarhringinn
um helgar

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

BL SELFOSSI - 480 8080

Hleðsla - Sala - Þjónusta

Austurvegi 52 - Selfossi
Sími 666 9990

Verslum við litla manninn

Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Kata sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

www.tonsmidjan.net

Í samvinnu við: Árborg, Ásahrepp,  
Bláskógabyggð, Flóahrepp, 

Hrunamanna hrepp, Hveragerðisbæ, 
Skeiða- og Gnúpverja hrepp 

& Sveitarfélagið Ölfus.

Tónlistarnám og námskeið  
fyrir fólk á öllum aldri

Ökuskóli Suðurlands – Eyravegi 55, Selfossi

Meirapróf hefst á Selfossi 
föstudaginn 1. september
ef næg þátttaka fæst. Þetta er helgarnámskeið. 
Upplýsingar og skráning hjá Þráni í síma 892 9594 

eða í netfangið thrainn@okuskoli.is

Undanfarna mánuði hefur 
verið unnið að því að undir

búa uppbyggingu útivistar svæð
is í landi Ness á Hellu. Þar fyrir 
er myndarlegur trjálundur sem 
skiptist í þrjú svæði og var hann 
gróðursettur af framsýnu fólki á 
sínum tíma. Tilgangur þessa 
trjá lundar hefur alla tíð verið sá 
að efla útivist íbúa sveitar
félagsins. Í vetur hefur farið 
fram mikil hugmyndavinna þar 
sem íbúum sveitarfélagsins var 
gefinn kostur á að koma sínum 
hugmyndum á framfæri.

Fjallað var um uppbyggingu 
útivistarsvæðisins í íþrótta og 
tómstundanefnd, atvinnu og 
menningarmálanefnd og ung
menna ráði. Einnig var óskað 
eftir hugmyndum á Facebook 
síðu sveitarfélagsins og auglýst í 
Búkollu eftir hugmyndum.

Eftir mikla hugmyndavinnu 
var ákveðið að til að byrja með 
yrði settur upp níu holu Fris bí
golfvöllur, aparóla og pútt völlur 
ásamt útigrilli og bekkjum sem 
nýtist öllum íbúum. Aðrar hug
myndir sem fram komu voru t.d. 
snake pitt, strandblakvöllur, 
bryggja á ána, zip line, leiksvæði 
fyr ir börn, útisvið og fleira.

Til þess að afmarka brautir á 

Uppbygging útivistarsvæðis í Nesi

frisbígolfvellinum hafa verið 
gróðursett tré og voru þau sér
valin í samráði við Garða
þjónustu Gylfa. Svæðið verður 
því ekki einungis skemmtilegt 

til útiveru heldur einnig gríðar
fallegt með fjölbreyttum trjám. 
Gert er ráð fyrir því að svæðið 
verði tilbúið og vígt á Töðu
gjöldum þann 18. ágúst nk.

Krakkarnir í vinnuskólanum hafa verið öflugir við að setja niður trén frá 
Garðaþjónustu Gylfa. Mynd: RY.

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.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 -
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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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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
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Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun
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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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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.
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um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
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árin.“
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rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
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son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
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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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Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.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

Fáðu tilboð í 
auglýsinga pakka í 
blaðið og á vefinn!

Sími 482 1944
dfs@dfs.is

Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfumUppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnirÍsskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970Sími 660 2970

Á ársþingi samtaka sunn
lenskra sveitarfélaga sem 

haldið var á Hótel Geysi 24.25. 
október var Kirkjubæjarstofu 
á Kirkjubæjarklaustri veitt 
Menningar verðlaun Suður
lands 2019. Verðlaunin eru 
samfélags og hvatningar
verðlaun á sviði menn ingar 
á Suðurlandi. Um er að ræða 
fyrstu  menningar verðlaunin 
sem samtökin veita í þessari 
mynd, sem ná þvert yfir allan 
landshlutann. 

Það voru alls 19 til nefn
ingar sem bárust af öllu 
Suður landi, mikil breidd var 
í til nefningunum og í gæðum 
þeirra.

Í umsögn dómnefndar kemur 
fram að Kirkjubæjarstofa 
hefur unnið markvisst að efl
ingu Kirkjubæjarstofu með 
fjölbreyttum menningar verk
efnum sem eru eins ólík eins og 
þau eru mörg. Kirkjubæjarstofa 
hefur auðnast að sinna menn
ingarhluta starfseminnar ein
stak lega vel þar sem stuðlað 
er að þátt töku íbúa og gesta 
með al annars með fjölbreyttum 
sýning um og verkefnum. Mörg 
þeirra eru nýjungar og má þar 
nefna verndun menningarminja 
í formi söfnunar á ljósmyndum, 
þjóðsögum, örnefnum og 
skrá setningu þeirra. Fram
setning afurða þeirrar vinnu 
hefur verið fjölbreytt, ýmist í 

Kirkjubæjarstofa á 
Kirkjubæjarklaustri hlýtur 

Menningarverðlaun 
Suðurlands 2019

Miðvikudagur 6. nóvember 20192523

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

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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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

Vistvænar íslenskar kistur
Þjónusta allan sólarhringinn

Útfararstofan
       Fold

Sími 482 4300

Gísli Gunnar 
Guð mundsson

Elfar Freyr 
Sigurjónsson

Svanhildur 
Eiríksdóttir

Netfang: fylgd@fylgd.is - Vefsíða: fylgd.is

Útfararþjónusta

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

SÍMI 482 3800
Opið allan 

sólarhringinn
um helgar

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

BL SELFOSSI - 480 8080

Hleðsla - Sala - Þjónusta

Austurvegi 52 - Selfossi
Sími 666 9990

Verslum við litla manninn

Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Kata sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

www.tonsmidjan.net

Í samvinnu við: Árborg, Ásahrepp,  
Bláskógabyggð, Flóahrepp, 

Hrunamanna hrepp, Hveragerðisbæ, 
Skeiða- og Gnúpverja hrepp 

& Sveitarfélagið Ölfus.

Tónlistarnám og námskeið  
fyrir fólk á öllum aldri

Ökuskóli Suðurlands – Eyravegi 55, Selfossi

Meirapróf hefst á Selfossi 
föstudaginn 1. september
ef næg þátttaka fæst. Þetta er helgarnámskeið. 
Upplýsingar og skráning hjá Þráni í síma 892 9594 

eða í netfangið thrainn@okuskoli.is

Undanfarna mánuði hefur 
verið unnið að því að undir

búa uppbyggingu útivistar svæð
is í landi Ness á Hellu. Þar fyrir 
er myndarlegur trjálundur sem 
skiptist í þrjú svæði og var hann 
gróðursettur af framsýnu fólki á 
sínum tíma. Tilgangur þessa 
trjá lundar hefur alla tíð verið sá 
að efla útivist íbúa sveitar
félagsins. Í vetur hefur farið 
fram mikil hugmyndavinna þar 
sem íbúum sveitarfélagsins var 
gefinn kostur á að koma sínum 
hugmyndum á framfæri.

Fjallað var um uppbyggingu 
útivistarsvæðisins í íþrótta og 
tómstundanefnd, atvinnu og 
menningarmálanefnd og ung
menna ráði. Einnig var óskað 
eftir hugmyndum á Facebook 
síðu sveitarfélagsins og auglýst í 
Búkollu eftir hugmyndum.

Eftir mikla hugmyndavinnu 
var ákveðið að til að byrja með 
yrði settur upp níu holu Fris bí
golfvöllur, aparóla og pútt völlur 
ásamt útigrilli og bekkjum sem 
nýtist öllum íbúum. Aðrar hug
myndir sem fram komu voru t.d. 
snake pitt, strandblakvöllur, 
bryggja á ána, zip line, leiksvæði 
fyr ir börn, útisvið og fleira.

Til þess að afmarka brautir á 

Uppbygging útivistarsvæðis í Nesi

frisbígolfvellinum hafa verið 
gróðursett tré og voru þau sér
valin í samráði við Garða
þjónustu Gylfa. Svæðið verður 
því ekki einungis skemmtilegt 

til útiveru heldur einnig gríðar
fallegt með fjölbreyttum trjám. 
Gert er ráð fyrir því að svæðið 
verði tilbúið og vígt á Töðu
gjöldum þann 18. ágúst nk.

Krakkarnir í vinnuskólanum hafa verið öflugir við að setja niður trén frá 
Garðaþjónustu Gylfa. Mynd: RY.

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.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
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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

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
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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	  
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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.

Selfossi
Fæst hjá

Gæludýrafóður

Fáðu tilboð í 
auglýsinga pakka í 
blaðið og á vefinn!

Sími 482 1944
dfs@dfs.is

23&30. nóv • 7&14. des

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970

formi heima síðu, bókaútgáfu 
eða í formi ráðstefna. Þannig 
hefur Kirkjubæjarstofa  einnig 
staðið að fjölda ráðstefna og 
málþinga undanfarin ár sem 
vakið hafa athygli og eftirtekt. 
Kirkjubæjarstofa hefur jafn
framt lagt áherslu á menn ingu 
hjá börnum og ungmennum og 
tengt saman kynslóðir af mis
munandi uppruna.  

Ólafía Jakobsdóttir tók á 
móti verðlaununum en hún er 
forstöðumaður Kirkjubæjar
stofu og hefur verið það frá 
árinu 2003. Verðlaunin eru 
300 þúsund krónur sem skulu 
fara í menningarverkefni á 
vegum Kirkjubæjarstofu. Hjá 
Kirkju bæjarstofu starfa fjórir 
starfsmenn. Kirkjubæjarstofa 
hefur ásamt fleirum unnið 
markvisst að því að koma á 
fót þekkingarsetri á Kirkju
bæjar klaustri. Nú hefur verið 
úthlutað fjármagni úr Byggða
áætlun 20182024 samtals 
kr. 67.500.000 á næstu þrem
ur árum til þess verkefnis. 
Þekkingarsetrinu er ætla að 
vera öflugur vettvangur Kirkju
bæjarstofu, Erróseturs, sveitar
félagsins Skaftárhrepps og 
margra aðila sem koma til með 
að sinna rannsóknum, fræðslu, 
listsköpun og menningu og 
stuðla að eflingu búsetu og 
atvinnulífs á svæðinu. 

Á ársþingi samtaka sunn
lenskra sveitarfélaga sem 

haldið var á Hótel Geysi 24.25. 
október var Kirkjubæjarstofu 
á Kirkjubæjarklaustri veitt 
Menningar verðlaun Suður
lands 2019. Verðlaunin eru 
samfélags og hvatningar
verðlaun á sviði menn ingar 
á Suðurlandi. Um er að ræða 
fyrstu  menningar verðlaunin 
sem samtökin veita í þessari 
mynd, sem ná þvert yfir allan 
landshlutann. 

Það voru alls 19 til nefn
ingar sem bárust af öllu 
Suður landi, mikil breidd var 
í til nefningunum og í gæðum 
þeirra.

Í umsögn dómnefndar kemur 
fram að Kirkjubæjarstofa 
hefur unnið markvisst að efl
ingu Kirkjubæjarstofu með 
fjölbreyttum menningar verk
efnum sem eru eins ólík eins og 
þau eru mörg. Kirkjubæjarstofa 
hefur auðnast að sinna menn
ingarhluta starfseminnar ein
stak lega vel þar sem stuðlað 
er að þátt töku íbúa og gesta 
með al annars með fjölbreyttum 
sýning um og verkefnum. Mörg 
þeirra eru nýjungar og má þar 
nefna verndun menningarminja 
í formi söfnunar á ljósmyndum, 
þjóðsögum, örnefnum og 
skrá setningu þeirra. Fram
setning afurða þeirrar vinnu 
hefur verið fjölbreytt, ýmist í 

Kirkjubæjarstofa á 
Kirkjubæjarklaustri hlýtur 

Menningarverðlaun 
Suðurlands 2019
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Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

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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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

Vistvænar íslenskar kistur
Þjónusta allan sólarhringinn

Útfararstofan
       Fold

Sími 482 4300

Gísli Gunnar 
Guð mundsson

Elfar Freyr 
Sigurjónsson

Svanhildur 
Eiríksdóttir

Netfang: fylgd@fylgd.is - Vefsíða: fylgd.is

Útfararþjónusta

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

SÍMI 482 3800
Opið allan 

sólarhringinn
um helgar

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

BL SELFOSSI - 480 8080

Hleðsla - Sala - Þjónusta

Austurvegi 52 - Selfossi
Sími 666 9990

Verslum við litla manninn

Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Kata sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

www.tonsmidjan.net

Í samvinnu við: Árborg, Ásahrepp,  
Bláskógabyggð, Flóahrepp, 

Hrunamanna hrepp, Hveragerðisbæ, 
Skeiða- og Gnúpverja hrepp 

& Sveitarfélagið Ölfus.

Tónlistarnám og námskeið  
fyrir fólk á öllum aldri

Ökuskóli Suðurlands – Eyravegi 55, Selfossi

Meirapróf hefst á Selfossi 
föstudaginn 1. september
ef næg þátttaka fæst. Þetta er helgarnámskeið. 
Upplýsingar og skráning hjá Þráni í síma 892 9594 

eða í netfangið thrainn@okuskoli.is

Undanfarna mánuði hefur 
verið unnið að því að undir

búa uppbyggingu útivistar svæð
is í landi Ness á Hellu. Þar fyrir 
er myndarlegur trjálundur sem 
skiptist í þrjú svæði og var hann 
gróðursettur af framsýnu fólki á 
sínum tíma. Tilgangur þessa 
trjá lundar hefur alla tíð verið sá 
að efla útivist íbúa sveitar
félagsins. Í vetur hefur farið 
fram mikil hugmyndavinna þar 
sem íbúum sveitarfélagsins var 
gefinn kostur á að koma sínum 
hugmyndum á framfæri.

Fjallað var um uppbyggingu 
útivistarsvæðisins í íþrótta og 
tómstundanefnd, atvinnu og 
menningarmálanefnd og ung
menna ráði. Einnig var óskað 
eftir hugmyndum á Facebook 
síðu sveitarfélagsins og auglýst í 
Búkollu eftir hugmyndum.

Eftir mikla hugmyndavinnu 
var ákveðið að til að byrja með 
yrði settur upp níu holu Fris bí
golfvöllur, aparóla og pútt völlur 
ásamt útigrilli og bekkjum sem 
nýtist öllum íbúum. Aðrar hug
myndir sem fram komu voru t.d. 
snake pitt, strandblakvöllur, 
bryggja á ána, zip line, leiksvæði 
fyr ir börn, útisvið og fleira.

Til þess að afmarka brautir á 

Uppbygging útivistarsvæðis í Nesi

frisbígolfvellinum hafa verið 
gróðursett tré og voru þau sér
valin í samráði við Garða
þjónustu Gylfa. Svæðið verður 
því ekki einungis skemmtilegt 

til útiveru heldur einnig gríðar
fallegt með fjölbreyttum trjám. 
Gert er ráð fyrir því að svæðið 
verði tilbúið og vígt á Töðu
gjöldum þann 18. ágúst nk.

Krakkarnir í vinnuskólanum hafa verið öflugir við að setja niður trén frá 
Garðaþjónustu Gylfa. Mynd: RY.

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is
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www.vinnuvelaskolinn.is
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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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Hjólbarðar
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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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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
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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

Fáðu tilboð í 
auglýsinga pakka í 
blaðið og á vefinn!

Sími 482 1944
dfs@dfs.is

23&30. nóv • 7&14. des

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970

formi heima síðu, bókaútgáfu 
eða í formi ráðstefna. Þannig 
hefur Kirkjubæjarstofa  einnig 
staðið að fjölda ráðstefna og 
málþinga undanfarin ár sem 
vakið hafa athygli og eftirtekt. 
Kirkjubæjarstofa hefur jafn
framt lagt áherslu á menn ingu 
hjá börnum og ungmennum og 
tengt saman kynslóðir af mis
munandi uppruna.  

Ólafía Jakobsdóttir tók á 
móti verðlaununum en hún er 
forstöðumaður Kirkjubæjar
stofu og hefur verið það frá 
árinu 2003. Verðlaunin eru 
300 þúsund krónur sem skulu 
fara í menningarverkefni á 
vegum Kirkjubæjarstofu. Hjá 
Kirkju bæjarstofu starfa fjórir 
starfsmenn. Kirkjubæjarstofa 
hefur ásamt fleirum unnið 
markvisst að því að koma á 
fót þekkingarsetri á Kirkju
bæjar klaustri. Nú hefur verið 
úthlutað fjármagni úr Byggða
áætlun 20182024 samtals 
kr. 67.500.000 á næstu þrem
ur árum til þess verkefnis. 
Þekkingarsetrinu er ætla að 
vera öflugur vettvangur Kirkju
bæjarstofu, Erróseturs, sveitar
félagsins Skaftárhrepps og 
margra aðila sem koma til með 
að sinna rannsóknum, fræðslu, 
listsköpun og menningu og 
stuðla að eflingu búsetu og 
atvinnulífs á svæðinu. 

hafidblaa.is • 483-1000
hafidblaa@hafidblaa.is
opið 12:00-21:00 alla daga

hádegist i lboð

2ja rétta 3.490
12:00-16:00

Ungmennaráð Rangárþings 
eystra stóð fyrir Tarzan-

leik í íþróttahúsinu á Hvolsvelli 
þann 27. desember síðastliðinn.

Tarzanleikur gengur út á það 
að þeir sem leika hann eru Tarz-
an og berjast í gegnum frum-
skóginn til að komast heim, eða 
ná endamarki. Ekki má koma 
við gólfið og eru notaðar dýn-
ur, kaðlar, grindur, boltar og í 
raun hvað sem er til að stikla 
á yfir íþróttasalinn. Allir eru í 
brautinni í einu en ef þú stígur 
á gólfið þarftu að byrja aftur á 
byrjunarreit. 

Leikurinn þjálfar bæði lík-
amlega getu og hugann því 
leikurinn gengur út á að finna 
hagkvæmustu og fljótlegustu 
leiðina yfir brautina.

Fjölmargir krakkar mættu 
og skemmtu sér konunglega í 
íþróttahúsinu á Hvolsvelli milli 
jóla og nýárs. 

Auk þess að standa fyrir við-
burðum fyrir ungmenni er til-

gangur ungmennaráðs að vera 
sveitarstjórn til ráðgjafar um 
málefni ungs fólks í sveitarfé-
laginu, skapa ungmennum vett-
vang til að koma skoðunum sín-
um á framfæri og efla umfjöllun 
sveitarfélagsins um málefni er 
tengjast ungu fólki. 

Ungmennaráðið saman 
stendur af sjö ungmennum á 
aldrinum 15-25 ára og eru þau 
skipuð í ráðið af Hvolsskóla, Fé-
lagsmiðstöðinni Tvistinum, fé-
lagasamtökum, íþróttafélögum 
og íþrótta- og æskulýðsfulltrúa.  
Skipað er í ráðið á hverju ári frá 
1. október til 31. september ár 
hvert. 

Núverandi ráð skipa: 
Kristrún Ósk Baldursdóttir for-
maður, Oddur Helgi Ólafsson 
varaformaður, Valgerður Saskia 
Einarsdóttir ritari, Sóldís Birta 
Magnúsdóttir, Þorsteinn Ragn-
ar Guðnason, Eva María Þrast-
ardóttir og  Lovísa Karen Gylfa-
dóttir.

Tarzanleikur í Rangárþingi eystra

Miðvikudaginn 15. janúar hefst 6 vikna námskeið 
í argentínskum tangó á Selfossi. Kennt verður í 
félagsheimili Sleipnis í hesthúsahverfinu. 
Kennari er Jóhannes Agnar Kristinsson.

Verð 18.000 kr. á mann. Allir velkomnir.

Upplýsingar í síma 892 1340.

Argentínskur tangó á Selfossi

Skólastofan sem bætt verður 
við leikskólann Árbæ er nú í 

smíðum á Stokkseyri og er gert 
ráð fyrir að stofan verði tekin í 
notkun 1. mars næstkomandi, 
jafnvel fyrr ef vel gengur. Nýja 
deildin hefur fengið nafnið 
Sandvík en deildirnar sem fyrir 
eru í sumarhúsunum við Árbæ 
eru tvær í dag, Heiðarsund og 
Bátatjörn. Það er gaman að segja 
frá því að allt eru þetta örnefni í 
nágrenni leikskólans en Sandvík 

er í Ölfusá. Aðrar deildir Árbæj-
ar eru Kringlumýri, Stekkjar-
lækur, Kotatún og Fosskot.

Nýja deildin við Leikskólann 
Árbæ á Selfossi heitir Sandvík


