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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.

Fyrst og fremst 
afþreyingarfélag Vor í Árborg á næsta leiti

Íslandsmeistararnir ráða 
nýjan þjálfara

12 8 7

Börnin og fjölskyldur eru svo 
sannarlega ávallt velkomin í 

Listasafn Árnesinga. Þó eru þau 
sérstaklega boðin velkomin síð-
asta sunnudag í hverjum mánuði. 
Þá eru spennandi listasmiðjur 
í safninu undir dyggri stjórn 
starfsmanna safnsins. Síðast-
liðinn sunnudag var japanskur 
dagur. Dagskráin hófst með 
spjalli Gunnellu Þorgeirsdóttur 
um japanska menningu með 
áherslu á Tohoku-svæðið í Japan, 
en flott og spennandi ljósmynda-
sýning er í safninu um þessar 

mundir frá svæðinu. Spjallið var 
aðlagað barnafjölskyldum og sló 
svo sannarlega í gegn. 

Origami og kalligrafía
Að lokinni leiðsögn um sýn-
inguna tóku börn og fullorðnir 
við að brjóta origami. Origami 
er sú list að brjóta pappírsarkir 
í ólík form eins og fugla, froska 
eða fólk. Sum origami hafa þann 
eiginleika að geta verið hreyfan-
leg eins og að blaka vængjum. 
Þá voru þær Reiko og Tomoko 
frá Japanska sendiráðinu gest-

ir og skrifuðu með japanskri 
kalligrafíu nafn gesta á papp-
írsörk. Sumir gestanna reyndu 
að herma eftir þeim en það er 
ljóst að mikla hæfni þarf til að 
ná tökum á þessu. Í samtali við 
þær stöllur segja þær að börn 
læri þessa tækni í skóla. Það sé 
þó möguleiki að læra þetta enn 
fremur. Þær líktu því við júdó, 
en eftir því sem maður lærir 
meira öðlast maður hærri gráður. 
Þeir sem eru meistarar í grein-
inni eiga áratuga nám að baki.
 -gpp

Japanskur dagur í Listasafni Árnesinga

Koppafeiti eða Grease-liðið 
stóð uppi sem sigurvegari 

í hinu árvissa Flóafári sem 
fór fram á föstudag. Í Flóafári 
keppa lið undir stjórn nemenda 
í þrautum sem starfsmenn skól-
ans útbúa. Keppt er um stig 
fyrir vandaðar þrautalausnir og 
að klára á góðum tíma. Skólinn 
allur er undirlagður, hver krók-
ur og kimi notaður og mikill 
metnaður hjá öllum liðum að 
vera með flottan heildarsvip, 
útbúa sitt svæði, halda góðum 
liðsanda, semja skemmtiatriði 
og skipuleggja sig vel. Fimm lið 
tóku þátt að þessu sinni, hvert 
með sinn einstaka stíl, Kengúr-
ur, Herkúles, Grease, Löggur og 
Game of thrones. Sem fyrr sagði 
vann Grease-liðið, en í öðru 
sæti varð Game of thrones og 
Löggur í því þriðja. Veittar voru 

sérstakar viðurkenningar fyrir 
ákveðin atriði: Game of thro-
nes fengu viðurkenningar fyrir 
borðalagningu og fyrir hellað-
asta herópið og Grease fyrir 
svakalegasta svæðið, Herkúles 
fékk viðurkenningu fyrir biluð-
ustu búningana, Kengúrur fengu 
viðurkenningu fyrir mögnuðustu 
hópmyndina og viðurkenningu 
fyrir skemmtilegasta skemmtiat-
riðið fékk Game of thrones.

Starfsmenn keppa svo inn-
byrðis um besta búninginn, en 
það voru þær Gunnþórunn Klara 
Sveinsdóttir og Íris Þórðardóttir 
sem fengu viðurkenningu fyrir 
sína búninga. 

Keppnin fór vel fram, allir 
stóðu sig mjög vel og dagurinn 
góður endir á vel heppnaðri viku 
með kæti og gleði að leiðarljósi 
eins og FSu-ingum er tamt.

Flóafár 2020 í FSu
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Hrós vikunnar
Sveinn Kristján Rúnarsson 
er hrósari vikunnar að þessu sinni:

Hrós vikunnar frá mér fá allir við
bragðs aðilar á Suðurlandi, lög
regla, slökkvilið, björgunarsveit
ir, sjúkraflutningafólk og Rauði 
krossinn. Það eru mikil forréttindi 
að fá að tilheyra þessum frábæra 
hópi sem ávallt er tilbúinn að leggja 
á sig hvaða vinnu sem er til þess að 
tryggja öryggi okkar allra, það verður 
seint fullmetið og þakkað.

Sveinn Kristján Rúnarsson

Ég ætla að skora á vin minn Guð-
mund Úlfar Gíslason í Glámu til að 
koma með næsta hrós.

Sveinn Kristján Rúnarsson

Guðmundur, sendu okkur hrósið á 
netfangið dagskrain@prentmet.is. 
Ekki væri verra að fá mynd með :)

Dagskráin, fréttablað Suðurlands

PARKETSLÍPUN
OG LAGNIR Á SUÐURLANDI
Slípunin er 99% rykfrí og 

eingöngu er notast við 
hágæða lökk og slípivörur.

Gerum föst tilboð 
eða fermetraverð. Sími 690 5115

99%99%
RYKFRÍTT

   UNDRALAGNIR
 ÖLL ALMENN PÍPULAGNINGAÞJÓNSTA

                      SÍMI 8484768   
        UNDRALAGNIR@GMAIL.COM
   JÓN KARL LINDAL PÍPULAGNINGAMEISTARI

Fundarboð
Aðalfundur Slysavarnadeildarinnar Tryggva 
verður haldinn miðvikudaginn 4. mars nk. í 
Tryggvabúð á Selfossi kl. 20 (hús Björgunar
félagsins). Venjuleg aðalfundarstörf.
Allir velkomnir. Stjórnin Í Stokk Art Gallery á Stokks-

eyri er listamaðurinn Alda 
Rose Cartwright með sýningu 
sem hún kallar Misseri. Síð-
asti dagar sýningarinnar verður 
næstu helgi í Stokk Art Gallery 
á Stokkseyri þann 29. febrú-
ar nk. Þá mun Alda, samhliða 
því að sýna verk sín, sýna fólki 
hvernig hún vinnur þau milli kl. 
15 og 18. „Það er dálítið flókið 
að útskýra það fyrir fólki hvern-
ig ég vinn, en einfaldara að sjá 
það. Ég hvet alla til að koma og 
sjá hvernig þetta er gert. Þetta er 
mjög gaman.“ Við kíktum í kaffi 
til Öldu og ræddum um listina 
og lífið.

Rauður þráður í verkunum
Aðspurð um verkin segir Alda 
þau séu grafíkverk sem hún hafi 
gert yfir langt tímabil. Verkin 
spanni í raun hennar feril frá 
því að hún fór í nám. „Ég mála 
líka með olíu og vatnslitum en 
ég ákvað að hafa sýningu ein-
göngu á grafíkverkunum mín-
um í þetta sinn. Það er dálítið 
gaman fyrir mig að sjá hvernig 
upphafið var og hvernig þetta 
hefur breyst og þróast í gegnum 
tíðina. Sýnir svolítið hvað ég hef 
verið að pæla á hverjum tíma. 
Þá kom mér smá á óvart að mér 
hefur alltaf fundist ég vera dá-
lítið úti um allt sem listamaður 
með hugmyndir en þegar ég sé 
öll verkin saman þá er einhver 
heild yfir þeim þó þau séu gerð 
á ólíkan hátt,“ segir Alda.

Bandaríkin, Reykjavík 
og Stokkseyri
Alda segir að hún sé fædd í 
Bandaríkjunum og hafi búið 
þar til fimm ára aldurs. Þá hafi 
hún flutt heim til Íslands. Hún 
fór þó aftur til San Fransisco í 
listaháskóla og lærði grafík og 
málun. Eftir heimkomuna fór 
hún í nám í listgreinakennslu og 
útskrifaðist með leyfi upp á það 

árið 2012. Alda bjó í Reykja-
vík, en eins og margir, flúði hátt 
húsnæðisverð í borginni. Þau 
hjónin fóru oft austur fyrir fjall 
í bíltúra og þá gjarna í bæina við 
ströndina. Það varð úr að þau 
fundu sér húsnæði sem þeim 
leist á og tóku ákvörðun um að 
flytja sig frá borginni út á land. 
Á Stokkseyri líður þeim vel og 
þykir umhverfið, fólkið og nátt-
úran heillandi. Við ræddum við 
Öldu muninn á því að vera lista-
maður í borg eða úti á landi.

Á landsbyggðinni er 
þetta öðruvísi
Aðspurð segir Alda finna 
ákveðinn mun. „Já, það er mun-
ur. Í Reykjavík er auðveldara 
að nálgast listina. Maður fer 
oftar á söfn og sýningar og nær 
auðveldlega til annarra lista-
manna. Þá er auðveldara að 
vera með námskeið eða verk-
efni á stærri markaði, svona eins 
og silkiþrykknámkeið. Hér er 
það kannski dálítið erfiðara og 
maður þarf dálítið að hafa fyrir 
verkefnunum sínum. Kosturinn 
er sá að ég er komin með gott 
rými til að vinna í og ég hef 
meiri sveigjanleika til að vinna 
í listinni því það er ekki jafn 
mikið hark hérna. Ég get unnið 

í skertu starfshlutfalli við annað 
og sinnt listinni meðfram því 
sem dæmi.“

Nauðsynlegt að gera 
listina aðgengilega
Þegar við spjöllum áfram ómar 
sú hugmynd að fá fólkið út úr 
húsum sínum. Líkt og gjarna 
er talað um með ákveðinni for-
tíðarþrá þegar þurfti að fara í 
bankann, búðina og fleira og 
fólk var á ferðinni og hittist. Það 
eru margir að tala um að gamli 
bæjarbragurinn sé horfinn. Við 
erum sammála um að hún megi 
gjarna koma aftur. Öldu langar 
að virkja fólkið í gegnum listina, 
til að koma, eiga spjall eða bara 
hittast. „Mig langar til að listin 
sé aðgengilegri en hún er hér á 
Suðurlandi. Listin er fyrir alla. 
Það eiga allir að geta komið og 
notið listarinnar, eða ekki og 
haft skoðun á henni, eða ekki. 
Ég er alltaf að reyna að virkja 
fólk til að sækja menningarvið-
burði. Það er svo frábært þegar 
fólk kemur, bara til að kíkja eða 
skoða eitthvað sem það er ekki 
vant að upplifa dagsdaglega.  
Eina sem þarf er opinn hugur og 
löngun til að kíkja út og skoða 
eitthvað nýtt,“ segir Alda að lok-
um. -gpp

Ég er alltaf að reyna að virkja fólk 
til að sækja menningarviðburði

Safnað til handa Rauða krossinum
Þessar stúlkur héldu tombólu við Krambúðina og gáfu ágóðann til Rauða 
krossins. Upphæðin var samtals 6.311 kr. Þær heita Sigurbjörg Magnúsdóttir 
og Andra Sjöfn Atladóttir. 

Hveragerðisbær hefur fest 
kaup á húsinu að Breiðu-

mörk 21 sem áður hýsti starf-
semi veitingastaðarins Kjöt og 
kúnst. 

Með kaupunum hefur bæjar-
félagið tryggt að uppbygging á 
þessum reit í miðbæ Hveragerð-
isbæjar verði í takti við áherslur 
bæjarstjórnar um lifandi miðbæ 
þó að ákvörðun um endanlega 
notkun hússins hafi ekki verið 
tekin. 

Íbúafundur um notkun hússins
Á miðvikudaginn 26. febrúar 
mun verða haldinn íbúafundur 
þar sem íbúar geta komið fram 
með hugmyndir um notkun 
hússins.

Hveragerðisbær 
eignast Kjöt og 

kúnst-húsið
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Menningarverkefni

UMSÓKNARFRESTUR RENNUR ÚT
ÞRIÐJUDAGINN 3. MARS, KL. 16:00

STYRKIR@SASS.IS S. 480-8200 WWW.SASS.IS

Uppbyggingarsjóður er hluti af RÁÐGJÖF UM ALLT SUÐURLAND
Ráðgjafar eru á starfsstöðvum um allt Suðurland. 
Umsækjendur eru hvattir til hafa samband við ráðgjafa á vegum 
SASS og fá aðstoð við gerð umsókna. 

Bætt menning, velferð og samstarf 
svo lífsgæði eflist og mannlíf á 

Suðurlandi blómstri

Öflugt atvinnulíf á Suðurlandi með 
aukinni nýsköpun, bættri framleiðni 

og fleiri fyrirtækjum

Auglýst er eftir umsóknum í 
Uppbyggingarsjóð Suðurlands

Kynnið ykkur nýjar áherslur og úthlutunarreglur sjóðsins á www.sass.is 

Atvinnuþróunar- og 
nýsköpunarverkefni

29. febrúar kl. 12–16:00
Kynning á öllu 
háskólanámi á Íslandi
Allir velkomnir!
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Matgæðingar eru beðnir að senda á dagskrain@prentmet.is 
uppskrift ásamt mynd af sér eigi síðar en á sunnudegi.

Matgæðingur vikunnar er 
Valdís Bjarnadóttir.

-

Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

Gunnar
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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%

 

Ég þakka kærlega fyrir mig og skora hér með á vinkonu mína 
og frænku hana Sesselíu Söring Þórisdóttur til að galdra eitthvað 
gómsætt fram sem næsti matgæðingur vikunnar. Spennið 
sætisólarnar og bíðið spennt eftir þeirri veislu. 

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

Matgæðingur vikunnar er 
Valdís Bjarnadóttir.

Ég þakka stórvinkonu minni 
henni Berglindi fyrir þessa 
skemmtilegu áskorun. Hér 
kemur ein lauflétt og skemmti
leg kebabuppskrift sem ég 
prófaði nýlega en hún er 
upprunnin af heimasíðunni 
www.solrundiego.is. Ég prófaði 
hins vegar grænmetisútgáfu af 
réttinum með falafelbollum.
 
Kebab með falafel-
bollum og jógúrtsósu:
 1.Byrjað á að steikja lauk, 

rauðlauk og papriku á 
pönnu. Vel saxað blómkál er 
einnig gott með. Ég kryddaði 
grænmetið eftir smekk og 
notaði ég salt, pipar, chili
krydd og hvítlauksduft.

2. Þegar grænmetið er tilbúið 
er það tekið af pönnunni 
og falafelbollurnar settar 
á sömu pönnu og steiktar í 
510 mínútur.

3. Ferskt grænmeti að eigin vali 
skorið niður. Ég notaði kál og 
agúrku. 

4. Jógúrtsósa smurð á stórar 
tortillavefjur og grænmetinu 
dreift yfir. Falafelbollur 
skornar til helminga og raðað 
á hverja köku. Að lokum 
toppaði ég vefjuna með 
Sriracha mayosósu áður en 
ég lokaði þeim.

5. Steiki hverja vefju á sömu 
pönnu á hvorri hlið í um eina 
mínútu. 

 
Jógúrtsósa:
Niðurskorin gúrka (einnig gott 
að rífa með rifjárni)
Ein dós grísk jógúrt

Dass af limesafa
Smá hunang
Salt og pipar
 
Öllu hrært vel saman og 
smakkað til. 
Þar sem ég þykist huga að 
heilsunni að miklu leyti kem 
ég hér með frábæra hollari 
útgáfu af Bountybitum. Þessi 
uppskrift er fengin frá henni 
Telmu á fitubrennsla.is.
 
Piparmintur
1/2 bolli kókosrjómi
1/4 bolli kókosolía
1/4 bolli kókosmjöl
2 tsk. hunang eða fiber gold
síróp
2 tsk. piparmintudropar

Blandið öllu saman í 
matvinnsluvél þar til slétt. 
Mótið 12 platta og setjið á 
bökunarpappír. Frystið í eina 
klukkustund. Bræðið súkkulaði 
að vild og hjúpið, ég mæli með 
70% dökku súkkulaði.
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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.

Valdís Bjarnadóttir

Mig langaði að deila með 
ykkur hugleiðingum um 

fjarskiptasendingar ríkisútvarps
ins sem stundum er kallað 
„Gamla gufan“. Ég er aðdáandi 
RÚV og vil veg þess sem mestan. 
Ég bý á Árborgarsvæðinu og hef 
lengi gert. Á sjálfum degi útvarps 
tók Gamla gufan upp á því að 
hiksta öðru hvoru, útsendingin 
datt út, stutt í hvert sinn, út
sendingin endaði svo daginn 
með því að Rás 2 datt alveg út, 
rétt undir miðnætti. Svona hefur 
þetta verið í mörg, mörg, mörg 
ár. Fjarskiptasendingar RÚV 
á okkar svæði eru bévítans 
hallærisútsendingar. Ég var 
tals maður almannavarna fyrir 
mitt svæði hér á árum áður og 
að auki bæjarfulltrúi Selfoss 
og Árborgar. Takið nú eftir 
ártalinu, 6. mars 1998 skrifaði 
ég fulltrúum RÚV bréf þar 
sem bent var á að ríkisútvarpið 
heyrðist illa á svæðinu. Þá höfðu 
tækni menn RÚV tekið 100 
watta útvarpssendi úr sambandi 
sem staðsettur var í mastrinu 
háa við Austurveg (Póst og 
símamastrið). Íbúar umhverfis 
mastrið náðu engu nema RÚV 
vegna styrkleika sendisins. 
Brugð ið var á það ráð að setja 
10 watta sendi í mastrið sem átti 
að anna öllu Árborgarsvæðinu 
og langt upp í sveitir. Annar 500 
watta sendir var settur í Arnar
bæli í Ölfusi (neðarlega við 
Ölfusá). Þetta fyrirkomulag er 
enn þann dag í dag. Ég fékk fund 
með RÚVmönnum um það leyti 
sem ég var að vinna að þessum 
málum rétt fyrir 2000. Þeir 
sögðu mér að mælingar sýndu að 
þetta væri í lagi, „þið eruð bara 
með léleg útvarpstæki“ leyfði 
enn sérfræðingurinn að nefna á 
fundinum. 

Mastur á Ingólfsfjall?
Við í bæjarstjórn Selfoss vorum 
þá að ræða við fulltrúa fjar
skipta fyrirtækis á frjálsa mark
aðnum, sem vildi koma upp 
sendimastri á Ingólfsfjall. Við 
heimil uðum þann gjörning með 
skilyrðum þess efnis að önnur 
fjar skiptafélög gætu leigt að
stöðu í mastrinu, við vildum 
ekki sjá fjölda fjarskiptamastra 
á brún Ingólfsfjalls. Þetta vildu 
aðilarnir ekki og ekkert varð úr 
fram kvæmdum. Áfram héldu 
sendingar RÚV á svæðinu að vera 
með eindæmum lélegar. Staðan þá 
og staðan í dag er þannig að mjög 
erfitt er að láta sendingar RÚV 
hanga inni á öllum venjulegum 
tækjum öðrum en þeim sem 
senda í gegn um ljósleiðara. 

Venjuleg tæki eru nánast á öllum 
heim ilum í dag, eldhúsinu, bíl
skúrn um, hjónaherberginu 
og sumum barnaherbergjum, 
öllum vinnustöðum, bílum, 
sumar húsum o.s.fv. Sendirinn í 
Selfossstönginni nær ein fald lega 
ekki að uppfylla þær kröfur sem 
við gerum til RÚV, og sendirinn 
í Ölfusinu virðist ekki ná neinu 
flugi þar sem hann er núna. 

Reynslusaga
Við hjónin fengum okkur um 
daginn nýtt útvarpstæki í hjóna
herbergið, það er svo þægilegt að 
láta morgunútvarp Rásar 1 vekja 
sig. Það gamla var bara ekki að 
ná sendingunum (sennilega bara 
lélegt eins og tæknitröllið sagði). 
Flottur stöðvaleitari er á tækinu. 
Þegar ég var búinn að lesa 
leiðbeiningar, gúgla og transleita 
tókst mér að fá leitarann í gang. 
Bingó! Allt virkaði.

Bylgjan kom inn og ætlaði 
mig að drepa, hún var svo sterk. 
Suðurland, K100 komu inn, 
meira að segja kom Arnþrúður 
Karls inn með Útvarp Sögu, 
plús Jesússtöðin, allar komu inn 
sjálfvirkt. Báðar RÚV stöðvarnar 
komu ekki inn, nýja útvarpið 
fann þær ekki. Aftur mátti ég 
gúgla og transleita, fann tölurnar 
fyrir RÚV 104,3 og 106,6 og náði 
að setja þær inn. Ríkisútvarpið 
hóf upp raust sína og heyrðist 
bara nokkuð vel, enda var ég 
búinn að leiða loftnetssnúruna 
sem liggur aftan úr tækinu upp 
á naglann sem heldur myndinni 
af stráknum Jesú, sem breiðir út 
faðminn yfir rúminu mínu. Skárra 
væri nú and....... að ekki heyrðist 
þokkalega með frelsarann sem 
loftnet. Verr gengur okkur að ná 
á tækið í eldhúsinu, höfum þó 
náð þokkalegu taki á tækninni, 
vefjum snúrunni um haldið á 
kaffi könnunni og þá heyrist 
sæmi lega með viðráðanlegu 
suði. Það er þó aldrei á vísan að 
róa með drægni því stundum 
þarf snúran að vefjast um 
skápa hölduna á efri skápnum. 
Stofutækið og bílskúrstækið er 
í sæmilegu stuði enda erum við 
með hátt mastur á þaki hússins 
sem nemur Selfossmastrið sem 
er í þriggja km fjarlægð. Það er 
ekki öll sagan, tækið í bílnum 
nær jú RÚV þokkalega, en 
það er þó þannig að ef ekið er 
upp Biskupstungnabraut dettur 
sending út rétt við Þrastarlund 
og kemur ekki almennilega inn 
aftur fyrr en komið er langleiðina 
að Kerinu. Þá er Vera Illugadóttir 
búinn að drepa þúsundir manna 
og við náðum ekki að heyra 

hvaða einræðisherra var að verki. 
Styrkur bíltækisins er einnig alltaf 
að hækka og lækka. Tæknimenn 
segja mér að RÚV menn nái 
ekki að hafa sama hæðarstyrk á 
sendunum sem tækið sjálfkrafa 
nemur og notar hverju sinni á ferð 
um landið. Staðan er svona í dag 
og hefur verið sl. 25 ár rúm. Ef 
ég kveiki á rás RÚV hjá okkur er 
alltaf smá suð með sendingunni, 
eins og einhver í þularherberginu 
sé að láta fínan sand renna í stórt 
vaskafat úr stáli. 

Gamla gufan 
Tappan tók alveg úr rétt fyrir 
áramótin síðustu. Þá stóð gamla 
gufan fyllilega undir nafni. Með 
sendingunni, í nokkra daga, 
bárust hljóð sem líkja má við 
eins strokks díselmótorhljóð í 
bát á leið um hafflötinn í logni. 
Eða eins og gufumótor væri í 
gangi. ÞÁ, eftir tuttugu ár frá 
því ég rabbaði við tæknimenn 
RÚV, hafði ég samband við 
símaskiptiborð RÚV og bað um 
viðtal við þann sem hefur með 
sendingar Gufunnar að gera. 
Allt sem hér hefur verið rakið að 
framan var dælt í kappann þegar 
hann svaraði símanum. Ástæða 
þess að ég vildi deila með ykkur 
þessum hugleiðingum eru svör 
og athugasemdir RÚVmannsins. 
Hann tók mér afar vel og var ljúft 
að heyra um málið frá hans hlið. 
Eins og ekkert væri skýrara sagði 
hann; „Já við höfum heyrt af þessu 
hjá ykkur á Árborgarsvæðinu, við 
erum nýlega búnir að framkvæma 
mælingar og ástandið er ekki 
gott“. Hann bætti um betur 
og sagði mér að úrbætur yrðu 
gerðar. „Sendarnir á Selfossi og í 
Arnarbæli virðast ekki ná góðum 
sendingum til ykkar“. Munið, 20
25 ár síðan þeim var sagt þetta.

Betri tíð(ni) framundan.
Úrbætur sem gerðar verða, sagði 
kappinn, eru þær, að sendir verður 
settur í stöngina við Jórvík (einn 
km frá Selfossi). Einnig verður 
Arnarbælissendirinn settur upp 
á Skálafell í Ölfusi. Það tók ekki 
nema rúm 20 ár hjá tæknideild 
RÚV að komast að þessu, enda 
sennilega þrælmenntað fólk í 
sinni grein. Það er ekki annað 
hægt en að fagna þessu og vona 
að framkvæmdir taki ekki önnur 
20 ár. Það er nú bara þannig að 
á okkar svæði búa þúsundir 
notenda og greiðenda RÚV, fólk 
sem á sama rétt og aðrir að til 
þeirra sé litið með nýjungar og 
betri fjarskipti svona sirka þegar 
þær eiga sér stað í Reykjavík. 

Kristján Einarsson, 
velunnari RÚV

Gamla gufan

Hjörtur Leví Pétursson er stórtækur áhugaljósmyndari og iðinn við kolann. 
Hjörtur hefur gjarna notað dróna til myndatöku en er ekki síður liðtækur 
á jörðu niðri. Hér er stórglæsileg mynd af Knarrarósvita með norðurljós, 
stjörnur og tunglið í bakgrunni. Fleiri myndir má sjá á hjorturlevi.com.
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Gamla heimasíða Hvera
gerðis bæjar var komin til 

ára sinna og orðið barn síns tíma. 
Í tilkynningu frá bæjarstjóra, 
Aldísi Hafsteinsdóttur kemur 
fram að heimasíðan hafi gengið 
í gegnum töluverðar breyt
ingar og fengið gjörbreytt 
útlit. „Markmiðið með þessum 
breyt ingum er að gera síðu 
bæjarfélagsins notendavænni, 
einfalda viðmótið og bæta 
aðgengi að upplýsingum og 
þar með bæta þjónustu bæjar
félagsins,“ segir Aldís.

Heimasíðan er nú aðlöguð 

Ný heimasíða Hveragerðisbæjar komin í loftið
að hinum ýmsu snjalltækjum en 
þróunin hefur verið í þá átt að 
sífellt fleiri leita sér upplýsinga 
í gegnum síma. Þá segir Aldís 
að notendur muni án vafa verða 
varir við ýmsar breytingar og 
meðal annars sé einfaldara en 
áður að senda ábendingar og 
skilaboð til bæjarfélagsins. 
Einnig geta áhugasamir búið 
til sína eigin viðburði sem 
birtast á viðburðadagatali 
bæjarins að loknu samþykki. 
„Heimasíðan er langt frá því 
fullbúin og enn verður unnið 
að ýmsum viðbótum sem munu 

birtast notendum smám saman.  
Ekki hika við að senda okkur 
ábendingar um það sem betur 
má fara,“ segir Aldís að lokum. 

Síðan hefur verið unnin af 
fyrirtækinu Stefnu ehf. sem áður 
hefur hannað fjölda heimsíðna 
fyrir sveitarfélög landsins. gpp

STARFSMANNAMÁL 
OG KJARASAMNINGAR

FRÆÐSLUFUNDIR SA 
2020

Samtök atvinnulífsins bjóða félagsmönnum sínum upp á fræðslufundi 
um starfsmannamál og kjarasamninga sem gagnast öllum sem hafa 
starfsmannamál á sinni könnu. Farið verður yfir fjölbreytt efni og 
fyrirspurnum svarað. Fundað verður um allt land. 

Meðal þess sem verður fjallað um:
•  Ráðning starfsmanna
• Helstu réttindi og skyldur starfsmanna og vinnuveitanda
• Vinnutímastytting Lífskjarasamningsins 2019-2022
• Uppsagnir og starfslok
• Orlofsréttur
• Veikindi og vinnuslys

Lögfræðingar á vinnumarkaðssviði Samtaka atvinnulífsins sjá um fræðsluna.

Fundirnir eru opnir starfsfólki aðildarfyrirtækja SA.
Vinsamlegast skráið þátttöku á www.sa.is.

SELFOSS
Fimmtudaginn 5. mars kl. 12.30-16.00
á Hótel Selfoss.

Ný glæpasaga eftir Ingva 
Þór Kormáksson heitir 

Stigið á strik. Þetta er þriðja 
bók Ingva Þórs en hann 
hlaut glæpasagnaverðlaunin 
Gadda kylfuna árið 2009. 

Atli Jón er maður á miðjum 
aldri sem býr í Reykjavík. 
Eitt og annað plagar hann. 
Hann veit ekki enn hvað hann 
vill verða þegar hann verður 
stór. Eiginkonan er farin frá 
honum. Hann býr því einn 
með kettinum Brandi og 
lætur sér leiðast.

En svo fer ýmislegt 
óvænt að gerast í lífi Atla. 
Hann kemst á snoðir um 
leyndarmál sem leiðir hann 
á vit vafasamra manna er 
virðast tengjast dularfullum 
dauðsföllum. Útgefandi er 
Sæmundur bókaútgáfa.

Stigið á strik 
– glæpasaga

Deildafundur Sláturfélags 
Suðurlands fyrir Gaulverja
bæjardeild, Árborgardeild, 
Hraun gerðisdeild, Villinga
holtsdeild, Grímsnesdeild, 

Þingvalla/Grafningsdeild og 
Ölfusdeild verður haldinn í 

Félagsheimilinu 
Þingborg

þriðjudaginn 3. mars 
kl. 20.30.  

Dagskrá er hefðbundin 
deildafundarstörf. Bændur 

eru hvattir til að mæta, kynna 
sér rekstur félagsins og taka 
þátt í að móta stefnu þess til 

framtíðar.

Deildafundur 
Sláturfélags 
Suðurlands
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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%

 

Ég þakka kærlega fyrir mig og skora hér með á vinkonu mína 
og frænku hana Sesselíu Söring Þórisdóttur til að galdra eitthvað 
gómsætt fram sem næsti matgæðingur vikunnar. Spennið 
sætisólarnar og bíðið spennt eftir þeirri veislu. 

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

Matgæðingur vikunnar er 
Valdís Bjarnadóttir.

Ég þakka stórvinkonu minni 
henni Berglindi fyrir þessa 
skemmtilegu áskorun. Hér 
kemur ein lauflétt og skemmti
leg kebabuppskrift sem ég 
prófaði nýlega en hún er 
upprunnin af heimasíðunni 
www.solrundiego.is. Ég prófaði 
hins vegar grænmetisútgáfu af 
réttinum með falafelbollum.
 
Kebab með falafel-
bollum og jógúrtsósu:
 1.Byrjað á að steikja lauk, 

rauðlauk og papriku á 
pönnu. Vel saxað blómkál er 
einnig gott með. Ég kryddaði 
grænmetið eftir smekk og 
notaði ég salt, pipar, chili
krydd og hvítlauksduft.

2. Þegar grænmetið er tilbúið 
er það tekið af pönnunni 
og falafelbollurnar settar 
á sömu pönnu og steiktar í 
510 mínútur.

3. Ferskt grænmeti að eigin vali 
skorið niður. Ég notaði kál og 
agúrku. 

4. Jógúrtsósa smurð á stórar 
tortillavefjur og grænmetinu 
dreift yfir. Falafelbollur 
skornar til helminga og raðað 
á hverja köku. Að lokum 
toppaði ég vefjuna með 
Sriracha mayosósu áður en 
ég lokaði þeim.

5. Steiki hverja vefju á sömu 
pönnu á hvorri hlið í um eina 
mínútu. 

 
Jógúrtsósa:
Niðurskorin gúrka (einnig gott 
að rífa með rifjárni)
Ein dós grísk jógúrt

Dass af limesafa
Smá hunang
Salt og pipar
 
Öllu hrært vel saman og 
smakkað til. 
Þar sem ég þykist huga að 
heilsunni að miklu leyti kem 
ég hér með frábæra hollari 
útgáfu af Bountybitum. Þessi 
uppskrift er fengin frá henni 
Telmu á fitubrennsla.is.
 
Piparmintur
1/2 bolli kókosrjómi
1/4 bolli kókosolía
1/4 bolli kókosmjöl
2 tsk. hunang eða fiber gold
síróp
2 tsk. piparmintudropar

Blandið öllu saman í 
matvinnsluvél þar til slétt. 
Mótið 12 platta og setjið á 
bökunarpappír. Frystið í eina 
klukkustund. Bræðið súkkulaði 
að vild og hjúpið, ég mæli með 
70% dökku súkkulaði.
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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.

Valdís Bjarnadóttir

Mig langaði að deila með 
ykkur hugleiðingum um 

fjarskiptasendingar ríkisútvarps
ins sem stundum er kallað 
„Gamla gufan“. Ég er aðdáandi 
RÚV og vil veg þess sem mestan. 
Ég bý á Árborgarsvæðinu og hef 
lengi gert. Á sjálfum degi útvarps 
tók Gamla gufan upp á því að 
hiksta öðru hvoru, útsendingin 
datt út, stutt í hvert sinn, út
sendingin endaði svo daginn 
með því að Rás 2 datt alveg út, 
rétt undir miðnætti. Svona hefur 
þetta verið í mörg, mörg, mörg 
ár. Fjarskiptasendingar RÚV 
á okkar svæði eru bévítans 
hallærisútsendingar. Ég var 
tals maður almannavarna fyrir 
mitt svæði hér á árum áður og 
að auki bæjarfulltrúi Selfoss 
og Árborgar. Takið nú eftir 
ártalinu, 6. mars 1998 skrifaði 
ég fulltrúum RÚV bréf þar 
sem bent var á að ríkisútvarpið 
heyrðist illa á svæðinu. Þá höfðu 
tækni menn RÚV tekið 100 
watta útvarpssendi úr sambandi 
sem staðsettur var í mastrinu 
háa við Austurveg (Póst og 
símamastrið). Íbúar umhverfis 
mastrið náðu engu nema RÚV 
vegna styrkleika sendisins. 
Brugð ið var á það ráð að setja 
10 watta sendi í mastrið sem átti 
að anna öllu Árborgarsvæðinu 
og langt upp í sveitir. Annar 500 
watta sendir var settur í Arnar
bæli í Ölfusi (neðarlega við 
Ölfusá). Þetta fyrirkomulag er 
enn þann dag í dag. Ég fékk fund 
með RÚVmönnum um það leyti 
sem ég var að vinna að þessum 
málum rétt fyrir 2000. Þeir 
sögðu mér að mælingar sýndu að 
þetta væri í lagi, „þið eruð bara 
með léleg útvarpstæki“ leyfði 
enn sérfræðingurinn að nefna á 
fundinum. 

Mastur á Ingólfsfjall?
Við í bæjarstjórn Selfoss vorum 
þá að ræða við fulltrúa fjar
skipta fyrirtækis á frjálsa mark
aðnum, sem vildi koma upp 
sendimastri á Ingólfsfjall. Við 
heimil uðum þann gjörning með 
skilyrðum þess efnis að önnur 
fjar skiptafélög gætu leigt að
stöðu í mastrinu, við vildum 
ekki sjá fjölda fjarskiptamastra 
á brún Ingólfsfjalls. Þetta vildu 
aðilarnir ekki og ekkert varð úr 
fram kvæmdum. Áfram héldu 
sendingar RÚV á svæðinu að vera 
með eindæmum lélegar. Staðan þá 
og staðan í dag er þannig að mjög 
erfitt er að láta sendingar RÚV 
hanga inni á öllum venjulegum 
tækjum öðrum en þeim sem 
senda í gegn um ljósleiðara. 

Venjuleg tæki eru nánast á öllum 
heim ilum í dag, eldhúsinu, bíl
skúrn um, hjónaherberginu 
og sumum barnaherbergjum, 
öllum vinnustöðum, bílum, 
sumar húsum o.s.fv. Sendirinn í 
Selfossstönginni nær ein fald lega 
ekki að uppfylla þær kröfur sem 
við gerum til RÚV, og sendirinn 
í Ölfusinu virðist ekki ná neinu 
flugi þar sem hann er núna. 

Reynslusaga
Við hjónin fengum okkur um 
daginn nýtt útvarpstæki í hjóna
herbergið, það er svo þægilegt að 
láta morgunútvarp Rásar 1 vekja 
sig. Það gamla var bara ekki að 
ná sendingunum (sennilega bara 
lélegt eins og tæknitröllið sagði). 
Flottur stöðvaleitari er á tækinu. 
Þegar ég var búinn að lesa 
leiðbeiningar, gúgla og transleita 
tókst mér að fá leitarann í gang. 
Bingó! Allt virkaði.

Bylgjan kom inn og ætlaði 
mig að drepa, hún var svo sterk. 
Suðurland, K100 komu inn, 
meira að segja kom Arnþrúður 
Karls inn með Útvarp Sögu, 
plús Jesússtöðin, allar komu inn 
sjálfvirkt. Báðar RÚV stöðvarnar 
komu ekki inn, nýja útvarpið 
fann þær ekki. Aftur mátti ég 
gúgla og transleita, fann tölurnar 
fyrir RÚV 104,3 og 106,6 og náði 
að setja þær inn. Ríkisútvarpið 
hóf upp raust sína og heyrðist 
bara nokkuð vel, enda var ég 
búinn að leiða loftnetssnúruna 
sem liggur aftan úr tækinu upp 
á naglann sem heldur myndinni 
af stráknum Jesú, sem breiðir út 
faðminn yfir rúminu mínu. Skárra 
væri nú and....... að ekki heyrðist 
þokkalega með frelsarann sem 
loftnet. Verr gengur okkur að ná 
á tækið í eldhúsinu, höfum þó 
náð þokkalegu taki á tækninni, 
vefjum snúrunni um haldið á 
kaffi könnunni og þá heyrist 
sæmi lega með viðráðanlegu 
suði. Það er þó aldrei á vísan að 
róa með drægni því stundum 
þarf snúran að vefjast um 
skápa hölduna á efri skápnum. 
Stofutækið og bílskúrstækið er 
í sæmilegu stuði enda erum við 
með hátt mastur á þaki hússins 
sem nemur Selfossmastrið sem 
er í þriggja km fjarlægð. Það er 
ekki öll sagan, tækið í bílnum 
nær jú RÚV þokkalega, en 
það er þó þannig að ef ekið er 
upp Biskupstungnabraut dettur 
sending út rétt við Þrastarlund 
og kemur ekki almennilega inn 
aftur fyrr en komið er langleiðina 
að Kerinu. Þá er Vera Illugadóttir 
búinn að drepa þúsundir manna 
og við náðum ekki að heyra 

hvaða einræðisherra var að verki. 
Styrkur bíltækisins er einnig alltaf 
að hækka og lækka. Tæknimenn 
segja mér að RÚV menn nái 
ekki að hafa sama hæðarstyrk á 
sendunum sem tækið sjálfkrafa 
nemur og notar hverju sinni á ferð 
um landið. Staðan er svona í dag 
og hefur verið sl. 25 ár rúm. Ef 
ég kveiki á rás RÚV hjá okkur er 
alltaf smá suð með sendingunni, 
eins og einhver í þularherberginu 
sé að láta fínan sand renna í stórt 
vaskafat úr stáli. 

Gamla gufan 
Tappan tók alveg úr rétt fyrir 
áramótin síðustu. Þá stóð gamla 
gufan fyllilega undir nafni. Með 
sendingunni, í nokkra daga, 
bárust hljóð sem líkja má við 
eins strokks díselmótorhljóð í 
bát á leið um hafflötinn í logni. 
Eða eins og gufumótor væri í 
gangi. ÞÁ, eftir tuttugu ár frá 
því ég rabbaði við tæknimenn 
RÚV, hafði ég samband við 
símaskiptiborð RÚV og bað um 
viðtal við þann sem hefur með 
sendingar Gufunnar að gera. 
Allt sem hér hefur verið rakið að 
framan var dælt í kappann þegar 
hann svaraði símanum. Ástæða 
þess að ég vildi deila með ykkur 
þessum hugleiðingum eru svör 
og athugasemdir RÚVmannsins. 
Hann tók mér afar vel og var ljúft 
að heyra um málið frá hans hlið. 
Eins og ekkert væri skýrara sagði 
hann; „Já við höfum heyrt af þessu 
hjá ykkur á Árborgarsvæðinu, við 
erum nýlega búnir að framkvæma 
mælingar og ástandið er ekki 
gott“. Hann bætti um betur 
og sagði mér að úrbætur yrðu 
gerðar. „Sendarnir á Selfossi og í 
Arnarbæli virðast ekki ná góðum 
sendingum til ykkar“. Munið, 20
25 ár síðan þeim var sagt þetta.

Betri tíð(ni) framundan.
Úrbætur sem gerðar verða, sagði 
kappinn, eru þær, að sendir verður 
settur í stöngina við Jórvík (einn 
km frá Selfossi). Einnig verður 
Arnarbælissendirinn settur upp 
á Skálafell í Ölfusi. Það tók ekki 
nema rúm 20 ár hjá tæknideild 
RÚV að komast að þessu, enda 
sennilega þrælmenntað fólk í 
sinni grein. Það er ekki annað 
hægt en að fagna þessu og vona 
að framkvæmdir taki ekki önnur 
20 ár. Það er nú bara þannig að 
á okkar svæði búa þúsundir 
notenda og greiðenda RÚV, fólk 
sem á sama rétt og aðrir að til 
þeirra sé litið með nýjungar og 
betri fjarskipti svona sirka þegar 
þær eiga sér stað í Reykjavík. 

Kristján Einarsson, 
velunnari RÚV

Gamla gufan

Hjörtur Leví Pétursson er stórtækur áhugaljósmyndari og iðinn við kolann. 
Hjörtur hefur gjarna notað dróna til myndatöku en er ekki síður liðtækur 
á jörðu niðri. Hér er stórglæsileg mynd af Knarrarósvita með norðurljós, 
stjörnur og tunglið í bakgrunni. Fleiri myndir má sjá á hjorturlevi.com.
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Gamla heimasíða Hvera
gerðis bæjar var komin til 

ára sinna og orðið barn síns tíma. 
Í tilkynningu frá bæjarstjóra, 
Aldísi Hafsteinsdóttur kemur 
fram að heimasíðan hafi gengið 
í gegnum töluverðar breyt
ingar og fengið gjörbreytt 
útlit. „Markmiðið með þessum 
breyt ingum er að gera síðu 
bæjarfélagsins notendavænni, 
einfalda viðmótið og bæta 
aðgengi að upplýsingum og 
þar með bæta þjónustu bæjar
félagsins,“ segir Aldís.

Heimasíðan er nú aðlöguð 

Ný heimasíða Hveragerðisbæjar komin í loftið
að hinum ýmsu snjalltækjum en 
þróunin hefur verið í þá átt að 
sífellt fleiri leita sér upplýsinga 
í gegnum síma. Þá segir Aldís 
að notendur muni án vafa verða 
varir við ýmsar breytingar og 
meðal annars sé einfaldara en 
áður að senda ábendingar og 
skilaboð til bæjarfélagsins. 
Einnig geta áhugasamir búið 
til sína eigin viðburði sem 
birtast á viðburðadagatali 
bæjarins að loknu samþykki. 
„Heimasíðan er langt frá því 
fullbúin og enn verður unnið 
að ýmsum viðbótum sem munu 

birtast notendum smám saman.  
Ekki hika við að senda okkur 
ábendingar um það sem betur 
má fara,“ segir Aldís að lokum. 

Síðan hefur verið unnin af 
fyrirtækinu Stefnu ehf. sem áður 
hefur hannað fjölda heimsíðna 
fyrir sveitarfélög landsins. gpp

STARFSMANNAMÁL 
OG KJARASAMNINGAR

FRÆÐSLUFUNDIR SA 
2020

Samtök atvinnulífsins bjóða félagsmönnum sínum upp á fræðslufundi 
um starfsmannamál og kjarasamninga sem gagnast öllum sem hafa 
starfsmannamál á sinni könnu. Farið verður yfir fjölbreytt efni og 
fyrirspurnum svarað. Fundað verður um allt land. 

Meðal þess sem verður fjallað um:
•  Ráðning starfsmanna
• Helstu réttindi og skyldur starfsmanna og vinnuveitanda
• Vinnutímastytting Lífskjarasamningsins 2019-2022
• Uppsagnir og starfslok
• Orlofsréttur
• Veikindi og vinnuslys

Lögfræðingar á vinnumarkaðssviði Samtaka atvinnulífsins sjá um fræðsluna.

Fundirnir eru opnir starfsfólki aðildarfyrirtækja SA.
Vinsamlegast skráið þátttöku á www.sa.is.

SELFOSS
Fimmtudaginn 5. mars kl. 12.30-16.00
á Hótel Selfoss.

Ný glæpasaga eftir Ingva 
Þór Kormáksson heitir 

Stigið á strik. Þetta er þriðja 
bók Ingva Þórs en hann 
hlaut glæpasagnaverðlaunin 
Gadda kylfuna árið 2009. 

Atli Jón er maður á miðjum 
aldri sem býr í Reykjavík. 
Eitt og annað plagar hann. 
Hann veit ekki enn hvað hann 
vill verða þegar hann verður 
stór. Eiginkonan er farin frá 
honum. Hann býr því einn 
með kettinum Brandi og 
lætur sér leiðast.

En svo fer ýmislegt 
óvænt að gerast í lífi Atla. 
Hann kemst á snoðir um 
leyndarmál sem leiðir hann 
á vit vafasamra manna er 
virðast tengjast dularfullum 
dauðsföllum. Útgefandi er 
Sæmundur bókaútgáfa.

Stigið á strik 
– glæpasaga

Deildafundur Sláturfélags 
Suðurlands fyrir Gaulverja
bæjardeild, Árborgardeild, 
Hraun gerðisdeild, Villinga
holtsdeild, Grímsnesdeild, 

Þingvalla/Grafningsdeild og 
Ölfusdeild verður haldinn í 

Félagsheimilinu 
Þingborg

þriðjudaginn 3. mars 
kl. 20.30.  

Dagskrá er hefðbundin 
deildafundarstörf. Bændur 

eru hvattir til að mæta, kynna 
sér rekstur félagsins og taka 
þátt í að móta stefnu þess til 

framtíðar.

Deildafundur 
Sláturfélags 
Suðurlands
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Eyravegi 23, Selfossi // 555-1314

Ungbarnateppi njóta sífelldra vinsælda 
og í dag gefum við uppskrift að hekluðu 

teppi sem er svolítið öðruvísi í laginu, eins og 
stjarna. Teppið er heklað úr Hot Socks Perle, 
sem er einstaklega fallegt merino ullargarn 
blandað með kashmere og sokkastyrkt. 
Garnið fæst í fjölda fallegra lita, bæði einlitt 
og mislitt og það má þvo í þvottavél.

Efni:
Hot Socks Perle, 3 dk gular, 3 dk gráar, 2 dk 
hvítar. Heklunál no 3. 1 prjónamerki.

Skammstafanir: 
ll-loftlykkja, st-stuðull, fl-fastalykkja.

Uppskrift:
Teppið er heklað í hring, byrjað í miðjunni. 
Fyrstu 7 umferðirnar eru heklaðar með gulu 
garni, svo koma rendur þannig; *1 hvít, 1 
grá, 1 hvít, 1 grá, 2 gular, 1 grá, 1 hvít, 1 grá, 
1 hvít, 2 gular*. Endurtakið * *.
Athugið að sérhver umferð byrjar á 1 st sem 
heklaður er úr 2 ll. 
Ljúkið hverri umferð með 1 fl í fyrsta stuðul.
Endurtakið alltaf * * út umferðina.
Heklið 4 ll tengið í hring með 1 fl.
1.umf. Heklið 12 st í ll-hringinn.
2.umf. Heklið 2 st í hvern st fyrri umferðar.
3.umf. Heklið *1 st, 2 ll, 1 st* í annan hvorn 
st fyrri umferðar. 
4.umf. Heklið *2 st, 2 ll, 2 st* í 
loftlykkjubogann. (Við þetta verður til 
aukning)
5.umf. Heklið *1 st í seinni stuðul 
fyrri umferðar (sem er næstur á undan 
loflykkjuboganum), 2 st, 2 ll, 2 st í 
loftlykkjubogann, 1 st í fyrri stuðul fyrri 
umferðar*
6.umf. Heklið  *1 st í hvorn tveggja 
síðustu stuðla fyrri umferðar, 2 st, 2 ll, 2 
st í loftlykkjubogann, 1 st í næstu 2 st fyrri 
umferðar*

7.umf. Heklið  *1 st í hvern þriggja síðustu 
stuðla fyrri umferðar, 1 st, 2 ll, 1 st í 
loftlykkjubogann, (Athugið að hér verður 
ekki aukning) 1 st í næstu 3 st fyrri umferðar*
8.umf. Heklið  *1 st í hvern þriggja 
síðustu stuðla fyrri umferðar, 2 st, 2 ll, 2 
st í loft lykkjubogann, 1 st í næstu 3 st fyrri 
umferðar*
9.umf. Heklið  *1 st í hvern fjögurra 
síðustu stuðla fyrri umferðar, 2 st, 2 ll, 2 
st í loftlykkjubogann, 1 st í næstu 4 st fyrri 
umferðar*

Haldið áfram á þennan hátt, þannig að 
aukning verður í 4 umferðum og svo kemur 
1 umferð án aukningar. Það er gert til að 
aukning verði ekki of hröð og teppið verpist 
síður.
Hér voru heklaðar alls 49 umferðir, en að 
sjálfsögðu má fjölga/fækka umferðum að 
vild.
Í síðustu umferðinni eru heklaðir 4 st í 
loftlykkjubogann, til að loka honum.
Gangið frá endum, þvoið úr mildu sápuvatni, 
leggið til þerris.

Uppskrift: Þóra Þórarinsdóttir.

Stjörnuteppi

 Ágústína Ólafsdóttir 
Sigmundur Rúnar Karlsson  Ásta B. Baldursdóttir 
Ólöf Ásta Karlsdóttir  Hermann Þorsteinsson 
Ingibjörg Lilja Karlsdóttir  Jón Ingþór Haraldsson 

 barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samhug og hlýju við andlát og 

útför elskulegs eiginmanns míns, föður, 
tengdaföður, afa og langafa, 

Ágústs Karls Sigmundssonar,
Fossöldu 12, Hellu.

Einnig viljum við þakka Heilbrigðisstofnun Suðurlands 
og Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Lundi á Hellu fyrir 

ómetanlega umhyggju og stuðning.

Leikstjóri, höfundur leikgerðar og tónlistar:Leikstjóri, höfundur leikgerðar og tónlistar:
Örn ÁrnasonÖrn Árnason

Útsetning tónlistar:Útsetning tónlistar:
Birgir Jóhann BirgissonBirgir Jóhann Birgisson

Miðaverð kr.1,500- fyrir börn 12 ára Miðaverð kr.1,500- fyrir börn 12 ára 
og yngri. Fullorðnir kr. 3,000og yngri. Fullorðnir kr. 3,000--

Miðapantanir í síma 863-8522Miðapantanir í síma 863-8522
Sýnt í Leikhúsinu Austurmörk 23.Sýnt í Leikhúsinu Austurmörk 23.

ÞjóðsagaÞjóðsaga  
til næsta bæjartil næsta bæjar

Sýning fyrir alla fjölskylduna

kl:14:00 kl:14:00 
kl:14:00 kl:14:00 
kl:14:00 kl:14:00 
kl:14:00kl:14:00  

Prentþjónusta H
veragerðis

 8.sýning laugardag 29.febr.  8.sýning laugardag 29.febr. 
 9.sýning sunnudag 1.mars  9.sýning sunnudag 1.mars 
10.sýning laugardag 7.mars10.sýning laugardag 7.mars
11.sýning sunnudag 8.mars 11.sýning sunnudag 8.mars   

                Sýningum fer fækkandiSýningum fer fækkandi.

Þegar við hugsum um að 
byrja að hreyfa okkur, þá 

erum við gjörn á að hugsa mjög 
stórt og í huganum er hreyfingin 
orðin svo óraunhæf að við 
komumst að þeirri niðurstöðu að 
hreyfing sé bara alls ekki fyrir 
okkur! En hugtakið hreyfing er 
yfirgripsmikið í heild sinni og nær 
yfir nánast allar athafnir sem fela 
í sér hreyfingu með einum eða 
öðrum hætti. Almennt er hreyfing 
skilgreind sem einhverskonar 
vinna beinagrindarvöðva sem 
eykur orkunotkun umfram það 
sem gerist í hvild. 

Hreyfing hefur áhrif á líkams-
starfsemina, meðal annars efna-
skipta ferla, losun hormóna 
og annarra efna, bólgu- og 
ónæmis viðbrögð, og stuðlar að 
heil brigðri líkamsþyngd. Þetta 
vinnur allt saman til að minnka 
líkur á krabbameini.

Þegar við ætlum að byrja að 
hreyfa okkur er ágætt að setja sér 
raunhæfa áætlun sem innifelur 

í sér hversu erfið hreyfingin á 
eða má vera, hversu langan tíma 
má hún taka, hversu oft ætlum 
við að stunda hreyfinguna og 
hvers konar hreyfingu ætlum 
við að stunda. Þegar horft er til 
hreyfingar sem heilsubót er átt 
við hvers konar hreyfingu sem er 
að minnsta kosti miðlungs erfið 
og bætir heilsu og færni án þess 
að valda skaða eða hættu. 

Dæmi um hreyfingu til heilsu-
bótar má nefna röska göngu, 
garð vinnu, heimilisþrif, að 
hjóla, synda eða skokka rólega. 
Viðmiðið á erfiðleika er að hjart-
sláttur og öndun verða örari en 
venju lega en þó ekki hraðari en 
að hægt sé að halda uppi sam-
ræðum.  

Þegar hefja á hreyfingu er 
upplagt að leita sér ráðlegginga 
hjá fagfólki eða lesa sig til á 
veraldarvefnum, til dæmis á vef 
Landæknis þar sem finna má 
ýmsar ráðleggingar um hreyf-
ingu. 

Krabbameinsfélag Árnessýslu 
minnir á rútuferð í Karlahlaupið 
þann 1. mars  og hvetur alla karla 
að skrá sig til leiks – sjá nánar 
á heimasíðu félagsins, www.
krabba meinsfelagarnessyslu.
is og á www.mottumars.is.  
Félagið hvetur alla til almennrar 
hreyfingar, heilsan er okkur 
mikilvæg og verðum við stöðugt 
að huga að henni og efla með 
daglegri hreyfingu! 

Hreyfing sem forvörn – 
Mottumars 2020. 

Krabbameinsfélag Árnessýslu. 

Skref í rétta átt! 
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Auglýsingasíminn er 482 1944

Búslóðaflutningar og vörudreifing
Sendibílar Suðurland 820  3880, Tómas

Allir á svið
Allir á svið

Leikdeild Ungmennafélags Biskupstungna kynnir:Leikdeild Ungmennafélags Biskupstungna kynnir:

Gamanleikrit eftir Michael Frayn í þýðingu 
Gísla Rúnars Jónssonar

Leikhúsmatseðill verður í boði Mika
Borðapantanir í síma 486-1110 
eða mika@mika.is

26. febrúar – 6. sýning
28. febrúar – 7. sýning
29. febrúar – 8. sýning
4. mars – 9. sýning

Sýnt er í Aratungu og 
allar sýningar hefjast 

kl. 20.00
 
Miðaverð: 3000
Eldri borgarar: 2000
Börn: 1500 (grunnskólaaldur og yngri)

Upplýsingar og miðapantanir í síma 896-7003

Sá óvenjulegi atburður átti 
sér stað á bæjarstjórnarfundi 

Svf. Árborgar þann 19. febrúar 
sl. að á dagskrá fundarins var 
m.a. tillaga frá bæjar fulltrúum 
Sjálfstæðisflokksinssemsveitar
stjóriBláskógabyggðarerskráð
ur höfundur að. Það hlýtur að 
vera fordæmalaust að æðsti 
embættismaður í nágranna
sveit ar félagi skuli stíga með 
svo afdráttarlausum hætti inn í 
pólítískaumræðuíöðrusveitar
félagi.

Svf. Árborg og Bláskóga
byggð hafa um langt árabil átt 
í farsælu samstarfi í gegnum 
Héraðs nefnd Árnesinga og 
Samband sunnlenskra sveitar
félaga auk annars samstarfs 
sveitar félaganna.  Það er ljóst að 
inngrip sveitarstjóra Bláskóga
byggðar í pólitísk álitaefni í Svf. 
Árborg er ekki til þess fallið að 
styrkja það samstarf. Treysta 
bæjarfulltrúarDlistaíÁrborgsér
ekki til þess að semja sjálfir þær 
tillögur, bókanir eða fyrirspurnir 
sem þeir vilja koma á framfæri? 
Það er skoðun undirritaðra að 
aðrir en starfandi sveitarstjóri í 
nágrannasveitarfélagi séu mun 
heppilegri aðstoðarmenn bæjar
full trúanna.

Áhugaverð tíðindi úr 
bæjarstjórn Svf. Árborgar

Nú er það svo, að viðkomandi 
einstaklingurerfyrstivarabæjar
fulltrúi Sjálfstæðis flokks ins í 
Svf. Áborg, en hefur þrátt fyrir 
það aldrei setið bæjarstjórnar
fundi á kjör tíma bilinu  heldur 
hafa nokkrir vara bæjar full trúar 
sem eru neðar á lista komið 
inn í forföllum aðal manna. Sú 
staðreynd  er engan veginn  
í takt við þann áhuga sem 
varabæjarfulltrúinn og sveitar
stjóri Bláskógabyggðar virðist 
hafa á bæjarmálum í Árborg.

Tillaga D-lista og 
breytingartillaga meirihluta 
Á, B, M og S-lista
Efnislega fjallaði áðurnefnd 
tillagaDlistaumaðrannsakaðar
yrðu einstaka embættisfærslur 
starfs manna sveitarfélagsins 
vegna nauðsynlegra breytinga 
á ráðhúsiSvf.Árborgar.Starfs
menn sveitarfélagsins njóta fulls 
trausts hjá bæjaryfirvöldum og 
því er þessi tillaga einstök að því 
leyti, að tilgangurinn hlýtur að 
vera sá að koma höggi á einstaka 
starfsmenn.

Meirihluti bæjarstjórnar tók 
þá afstöðu að fyrst að áhugi 
bæjar fulltrúa minnihlutans lægi 
í því að rannsaka staka fram

Mynd: Hlöðver Þorsteinsson, Eyrarbakka.

kvæmd væri einboðið að sam
þykkja það og skoða í leiðinni 
fleiri framkvæmdir sem farið 
hefur verið í á undanförnum 
árum með það  að markmiði að 
bæta verklag og verkferla vegna 
framkvæmda á vegum sveitar
félagsins.

Tilgangur meirihluta bæjar
stjórnar er ekki sá að skoða 
einstakarembættisfærslurstarfs
manna líkt og tillaga Dlista
gerði ráð fyrir, heldur miklu 
frekar að fá fram upplýsingar 
sem geta nýst starfsmönnum og 
ekki síður kjörnum fulltrúum við 
að bæta verklag og verkferla til 
framtíðar.

D-listi á móti nauðsynlegum 
framkvæmdum
Annaðsemvaráhugavertááður
nefndum fundi bæjarstjórnar 
var sú afstaða bæjarfulltrúa 
Sjálf stæðis flokksins að greiða 
atkvæðiámótilántökutilfram
kvæmda sem bæjarstjórn ákvað 
að ráðast í með samþykkt fjár
hagsáætlunar sl. haust. Bæjar
fulltrúarnir greiddu þar með 
atkvæði á móti því að sveitar
félagið óskaði eftir því við 
Lánasjóð sveitarfélaga að veita 
lán til nauðsynlegra fram
kvæmda. Má þar meðal annars 
nefnanýjangrunnskólaíBjörku
stykki, nýjan 6 deilda leikskóla 
við Engjaland, byggingu nýs 
hjúk runarheimilis og fjölnota 
íþrótta húsið sem nú er að rísa á 
Selfossvelli, svo fátt eitt sé nefnt. 
Það er dapurlegt að verða vitni 
að því á fundi bæjarstjórnar, sem 
er opinn og sendur út og allir geta 
fylgst með, að kjörnir fulltrúar 
skuli opinbera ábygrðarleysi 
sitt  og lýsa sig andstæðinga 
fram kvæmda sem nauðsynlegar 
eru til þess að samfélagið haldi 
áfram að vaxa og dafna.

Arna Ír Gunnarsdóttir, S-lista
Eggert Valur Guðmundsson, 

S-lista
Helgi S. Haraldsson, B- lista

Sigurjón Vídalín 
Guðmundsson, Á-lista

Tómas Ellert Tómasson, 
M-lista

5. sýning 27. febrúar kl. 20
6. sýning 3. mars kl. 20
7. sýning 6. mars  kl. 20
8. sýning 7. mars kl. 20
9. sýning 13. mars kl. 20
10. sýning 17. mars kl. 20
11. sýning 20. mars kl. 20
12. sýning 21. mars  kl. 20
13. sýning 27. mars  kl. 20
14. sýning 31. mars kl. 20

Kleinur
„Þessar kleinur hérna eru óvenju mjúkar og óvenju bragðgóðar“

eftir Þórunni Guðmundsdóttur.

Verkið fjallar um sérvitringinn Sigga, sem er smiður eins og Jesús, og sýnir 
okkur æviferil hans frá vöggu til grafar. Þórunn skrifaði upphaflega fyrsta 
þáttinn sem einþáttung og bætti svo við fjórum í viðbót þar sem fólk varð 
afar forvitið um þennan furðulega fýr og samskipti hans við samferðafólkið. 
Árný Leifsdóttir leikstýrir verkinu.

Leikfélag Ölfuss kynnir:

Fjórar sýningar fyrir fullu húsi. Sýningin 
hefur fengið mjög góða dóma.  

Sýnt er í Versölum í Þorlákshöfn. 

Miðasala er í síma 786 1250 á milli kl. 12-18 en hægt er að senda sms 
utan þess tíma. Miðaverð er 2500 kr.

Það eru vafalaust einhverjir sem 
farnir eru að verða langeygir 

eftir vorinu. Hjá Sveitarfélaginu 
Árborg eru þó ýmsir farnir að 
huga að vorverkunum, enda 
hátíðin Vor í Árborg á næsta 
leiti.Við renndumviðhjáÓlafi
Rafnari Ólafssyni, atvinnu og
viðburðafulltrúa Árborgar og 
fengum að heyra aðeins af því 
hvernig verkefninu miðar áfram. 

Aðalatriðið að hafa 
gaman að þessu
„Þetta verkefni, Vor í Árborg, 
er klárlega búið að festa sig í 
sessi. Þetta er fyrst og fremst 
fjölskylduvæn menningarhátíð. 
Markmiðið er að fá íbúana örlítið 
á hreyfingu innan sveitarfélagsins 
og njóta þeirra fjölda viðburða 
sem í boði verða. Ólafur tekur 
einnig fram að þótt dagskráin 
sé að hluta til í föstum skorðum 
þá er hún á undirbúningsstigi 

Vor í Árborg á næsta leiti
og nú sé verið að leita fanga. 
„Við óskum eftir hvers kyns 
tillögum að dagskráratriðum eða 
hugmyndum um menningar
viðburði til að þétta dagskránna 
enn frekar. Þá óskum við eftir 
þátttökufélagaogsamtaka,fyrir
tækja, stofnana og einstaklinga.“

Fastir liðir á sínum 
stað – nýtt í bland
Aðspurður um hvort kollvarpa 
eigi dagskránni svarar Ólafur. 
„Nei, svo sannarlega ekki. Það 
verða fastir liðir á sínum stað 
ef svo má segja. Fjölskyldu 
leikurinn „Gaman saman sem 
fjölskylda“ verður sem fyrr á 
hátíðinni. Mér finnst líka rétt 
að segja frá því að, sem fyrr þá 
verðum við með sérstakt vegabréf 
sem gefið verður út með dagskrá 
hátíðarinnar. Þar verður hægt að 
stimpla í bréfið við hverja þátt
töku í útvöldum viðburðum eða 

heimsókn á viðburði. Bréfinu má 
svo skila inn og dregið verður 
úr innsendum vegabréfum þar 
sem skemmtileg verðlaun verða 
í boði.“ Það er ljóst að flestir 
munu finna sér eitthvað við 
sitt hæfi á hátíðinni. Hvort sem 
þeir eru vanafastir eða tilbúnir í 
óvissuna. Alltént er vorið á næsta 
leiti og við tökum því fagnandi. 
 gpp
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Eyravegi 23, Selfossi // 555-1314

Ungbarnateppi njóta sífelldra vinsælda 
og í dag gefum við uppskrift að hekluðu 

teppi sem er svolítið öðruvísi í laginu, eins og 
stjarna. Teppið er heklað úr Hot Socks Perle, 
sem er einstaklega fallegt merino ullargarn 
blandað með kashmere og sokkastyrkt. 
Garnið fæst í fjölda fallegra lita, bæði einlitt 
og mislitt og það má þvo í þvottavél.

Efni:
Hot Socks Perle, 3 dk gular, 3 dk gráar, 2 dk 
hvítar. Heklunál no 3. 1 prjónamerki.

Skammstafanir: 
ll-loftlykkja, st-stuðull, fl-fastalykkja.

Uppskrift:
Teppið er heklað í hring, byrjað í miðjunni. 
Fyrstu 7 umferðirnar eru heklaðar með gulu 
garni, svo koma rendur þannig; *1 hvít, 1 
grá, 1 hvít, 1 grá, 2 gular, 1 grá, 1 hvít, 1 grá, 
1 hvít, 2 gular*. Endurtakið * *.
Athugið að sérhver umferð byrjar á 1 st sem 
heklaður er úr 2 ll. 
Ljúkið hverri umferð með 1 fl í fyrsta stuðul.
Endurtakið alltaf * * út umferðina.
Heklið 4 ll tengið í hring með 1 fl.
1.umf. Heklið 12 st í ll-hringinn.
2.umf. Heklið 2 st í hvern st fyrri umferðar.
3.umf. Heklið *1 st, 2 ll, 1 st* í annan hvorn 
st fyrri umferðar. 
4.umf. Heklið *2 st, 2 ll, 2 st* í 
loftlykkjubogann. (Við þetta verður til 
aukning)
5.umf. Heklið *1 st í seinni stuðul 
fyrri umferðar (sem er næstur á undan 
loflykkjuboganum), 2 st, 2 ll, 2 st í 
loftlykkjubogann, 1 st í fyrri stuðul fyrri 
umferðar*
6.umf. Heklið  *1 st í hvorn tveggja 
síðustu stuðla fyrri umferðar, 2 st, 2 ll, 2 
st í loftlykkjubogann, 1 st í næstu 2 st fyrri 
umferðar*

7.umf. Heklið  *1 st í hvern þriggja síðustu 
stuðla fyrri umferðar, 1 st, 2 ll, 1 st í 
loftlykkjubogann, (Athugið að hér verður 
ekki aukning) 1 st í næstu 3 st fyrri umferðar*
8.umf. Heklið  *1 st í hvern þriggja 
síðustu stuðla fyrri umferðar, 2 st, 2 ll, 2 
st í loft lykkjubogann, 1 st í næstu 3 st fyrri 
umferðar*
9.umf. Heklið  *1 st í hvern fjögurra 
síðustu stuðla fyrri umferðar, 2 st, 2 ll, 2 
st í loftlykkjubogann, 1 st í næstu 4 st fyrri 
umferðar*

Haldið áfram á þennan hátt, þannig að 
aukning verður í 4 umferðum og svo kemur 
1 umferð án aukningar. Það er gert til að 
aukning verði ekki of hröð og teppið verpist 
síður.
Hér voru heklaðar alls 49 umferðir, en að 
sjálfsögðu má fjölga/fækka umferðum að 
vild.
Í síðustu umferðinni eru heklaðir 4 st í 
loftlykkjubogann, til að loka honum.
Gangið frá endum, þvoið úr mildu sápuvatni, 
leggið til þerris.

Uppskrift: Þóra Þórarinsdóttir.

Stjörnuteppi

 Ágústína Ólafsdóttir 
Sigmundur Rúnar Karlsson  Ásta B. Baldursdóttir 
Ólöf Ásta Karlsdóttir  Hermann Þorsteinsson 
Ingibjörg Lilja Karlsdóttir  Jón Ingþór Haraldsson 

 barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samhug og hlýju við andlát og 

útför elskulegs eiginmanns míns, föður, 
tengdaföður, afa og langafa, 

Ágústs Karls Sigmundssonar,
Fossöldu 12, Hellu.

Einnig viljum við þakka Heilbrigðisstofnun Suðurlands 
og Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Lundi á Hellu fyrir 

ómetanlega umhyggju og stuðning.

Leikstjóri, höfundur leikgerðar og tónlistar:Leikstjóri, höfundur leikgerðar og tónlistar:
Örn ÁrnasonÖrn Árnason

Útsetning tónlistar:Útsetning tónlistar:
Birgir Jóhann BirgissonBirgir Jóhann Birgisson

Miðaverð kr.1,500- fyrir börn 12 ára Miðaverð kr.1,500- fyrir börn 12 ára 
og yngri. Fullorðnir kr. 3,000og yngri. Fullorðnir kr. 3,000--

Miðapantanir í síma 863-8522Miðapantanir í síma 863-8522
Sýnt í Leikhúsinu Austurmörk 23.Sýnt í Leikhúsinu Austurmörk 23.

ÞjóðsagaÞjóðsaga  
til næsta bæjartil næsta bæjar

Sýning fyrir alla fjölskylduna

kl:14:00 kl:14:00 
kl:14:00 kl:14:00 
kl:14:00 kl:14:00 
kl:14:00kl:14:00  

Prentþjónusta H
veragerðis

 8.sýning laugardag 29.febr.  8.sýning laugardag 29.febr. 
 9.sýning sunnudag 1.mars  9.sýning sunnudag 1.mars 
10.sýning laugardag 7.mars10.sýning laugardag 7.mars
11.sýning sunnudag 8.mars 11.sýning sunnudag 8.mars   

                Sýningum fer fækkandiSýningum fer fækkandi.

Þegar við hugsum um að 
byrja að hreyfa okkur, þá 

erum við gjörn á að hugsa mjög 
stórt og í huganum er hreyfingin 
orðin svo óraunhæf að við 
komumst að þeirri niðurstöðu að 
hreyfing sé bara alls ekki fyrir 
okkur! En hugtakið hreyfing er 
yfirgripsmikið í heild sinni og nær 
yfir nánast allar athafnir sem fela 
í sér hreyfingu með einum eða 
öðrum hætti. Almennt er hreyfing 
skilgreind sem einhverskonar 
vinna beinagrindarvöðva sem 
eykur orkunotkun umfram það 
sem gerist í hvild. 

Hreyfing hefur áhrif á líkams-
starfsemina, meðal annars efna-
skipta ferla, losun hormóna 
og annarra efna, bólgu- og 
ónæmis viðbrögð, og stuðlar að 
heil brigðri líkamsþyngd. Þetta 
vinnur allt saman til að minnka 
líkur á krabbameini.

Þegar við ætlum að byrja að 
hreyfa okkur er ágætt að setja sér 
raunhæfa áætlun sem innifelur 

í sér hversu erfið hreyfingin á 
eða má vera, hversu langan tíma 
má hún taka, hversu oft ætlum 
við að stunda hreyfinguna og 
hvers konar hreyfingu ætlum 
við að stunda. Þegar horft er til 
hreyfingar sem heilsubót er átt 
við hvers konar hreyfingu sem er 
að minnsta kosti miðlungs erfið 
og bætir heilsu og færni án þess 
að valda skaða eða hættu. 

Dæmi um hreyfingu til heilsu-
bótar má nefna röska göngu, 
garð vinnu, heimilisþrif, að 
hjóla, synda eða skokka rólega. 
Viðmiðið á erfiðleika er að hjart-
sláttur og öndun verða örari en 
venju lega en þó ekki hraðari en 
að hægt sé að halda uppi sam-
ræðum.  

Þegar hefja á hreyfingu er 
upplagt að leita sér ráðlegginga 
hjá fagfólki eða lesa sig til á 
veraldarvefnum, til dæmis á vef 
Landæknis þar sem finna má 
ýmsar ráðleggingar um hreyf-
ingu. 

Krabbameinsfélag Árnessýslu 
minnir á rútuferð í Karlahlaupið 
þann 1. mars  og hvetur alla karla 
að skrá sig til leiks – sjá nánar 
á heimasíðu félagsins, www.
krabba meinsfelagarnessyslu.
is og á www.mottumars.is.  
Félagið hvetur alla til almennrar 
hreyfingar, heilsan er okkur 
mikilvæg og verðum við stöðugt 
að huga að henni og efla með 
daglegri hreyfingu! 

Hreyfing sem forvörn – 
Mottumars 2020. 

Krabbameinsfélag Árnessýslu. 

Skref í rétta átt! 
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Auglýsingasíminn er 482 1944

Búslóðaflutningar og vörudreifing
Sendibílar Suðurland 820  3880, Tómas

Allir á svið
Allir á svið

Leikdeild Ungmennafélags Biskupstungna kynnir:Leikdeild Ungmennafélags Biskupstungna kynnir:

Gamanleikrit eftir Michael Frayn í þýðingu 
Gísla Rúnars Jónssonar

Leikhúsmatseðill verður í boði Mika
Borðapantanir í síma 486-1110 
eða mika@mika.is

26. febrúar – 6. sýning
28. febrúar – 7. sýning
29. febrúar – 8. sýning
4. mars – 9. sýning

Sýnt er í Aratungu og 
allar sýningar hefjast 

kl. 20.00
 
Miðaverð: 3000
Eldri borgarar: 2000
Börn: 1500 (grunnskólaaldur og yngri)

Upplýsingar og miðapantanir í síma 896-7003

Sá óvenjulegi atburður átti 
sér stað á bæjarstjórnarfundi 

Svf. Árborgar þann 19. febrúar 
sl. að á dagskrá fundarins var 
m.a. tillaga frá bæjar fulltrúum 
Sjálfstæðisflokksinssemsveitar
stjóriBláskógabyggðarerskráð
ur höfundur að. Það hlýtur að 
vera fordæmalaust að æðsti 
embættismaður í nágranna
sveit ar félagi skuli stíga með 
svo afdráttarlausum hætti inn í 
pólítískaumræðuíöðrusveitar
félagi.

Svf. Árborg og Bláskóga
byggð hafa um langt árabil átt 
í farsælu samstarfi í gegnum 
Héraðs nefnd Árnesinga og 
Samband sunnlenskra sveitar
félaga auk annars samstarfs 
sveitar félaganna.  Það er ljóst að 
inngrip sveitarstjóra Bláskóga
byggðar í pólitísk álitaefni í Svf. 
Árborg er ekki til þess fallið að 
styrkja það samstarf. Treysta 
bæjarfulltrúarDlistaíÁrborgsér
ekki til þess að semja sjálfir þær 
tillögur, bókanir eða fyrirspurnir 
sem þeir vilja koma á framfæri? 
Það er skoðun undirritaðra að 
aðrir en starfandi sveitarstjóri í 
nágrannasveitarfélagi séu mun 
heppilegri aðstoðarmenn bæjar
full trúanna.

Áhugaverð tíðindi úr 
bæjarstjórn Svf. Árborgar

Nú er það svo, að viðkomandi 
einstaklingurerfyrstivarabæjar
fulltrúi Sjálfstæðis flokks ins í 
Svf. Áborg, en hefur þrátt fyrir 
það aldrei setið bæjarstjórnar
fundi á kjör tíma bilinu  heldur 
hafa nokkrir vara bæjar full trúar 
sem eru neðar á lista komið 
inn í forföllum aðal manna. Sú 
staðreynd  er engan veginn  
í takt við þann áhuga sem 
varabæjarfulltrúinn og sveitar
stjóri Bláskógabyggðar virðist 
hafa á bæjarmálum í Árborg.

Tillaga D-lista og 
breytingartillaga meirihluta 
Á, B, M og S-lista
Efnislega fjallaði áðurnefnd 
tillagaDlistaumaðrannsakaðar
yrðu einstaka embættisfærslur 
starfs manna sveitarfélagsins 
vegna nauðsynlegra breytinga 
á ráðhúsiSvf.Árborgar.Starfs
menn sveitarfélagsins njóta fulls 
trausts hjá bæjaryfirvöldum og 
því er þessi tillaga einstök að því 
leyti, að tilgangurinn hlýtur að 
vera sá að koma höggi á einstaka 
starfsmenn.

Meirihluti bæjarstjórnar tók 
þá afstöðu að fyrst að áhugi 
bæjar fulltrúa minnihlutans lægi 
í því að rannsaka staka fram

Mynd: Hlöðver Þorsteinsson, Eyrarbakka.

kvæmd væri einboðið að sam
þykkja það og skoða í leiðinni 
fleiri framkvæmdir sem farið 
hefur verið í á undanförnum 
árum með það  að markmiði að 
bæta verklag og verkferla vegna 
framkvæmda á vegum sveitar
félagsins.

Tilgangur meirihluta bæjar
stjórnar er ekki sá að skoða 
einstakarembættisfærslurstarfs
manna líkt og tillaga Dlista
gerði ráð fyrir, heldur miklu 
frekar að fá fram upplýsingar 
sem geta nýst starfsmönnum og 
ekki síður kjörnum fulltrúum við 
að bæta verklag og verkferla til 
framtíðar.

D-listi á móti nauðsynlegum 
framkvæmdum
Annaðsemvaráhugavertááður
nefndum fundi bæjarstjórnar 
var sú afstaða bæjarfulltrúa 
Sjálf stæðis flokksins að greiða 
atkvæðiámótilántökutilfram
kvæmda sem bæjarstjórn ákvað 
að ráðast í með samþykkt fjár
hagsáætlunar sl. haust. Bæjar
fulltrúarnir greiddu þar með 
atkvæði á móti því að sveitar
félagið óskaði eftir því við 
Lánasjóð sveitarfélaga að veita 
lán til nauðsynlegra fram
kvæmda. Má þar meðal annars 
nefnanýjangrunnskólaíBjörku
stykki, nýjan 6 deilda leikskóla 
við Engjaland, byggingu nýs 
hjúk runarheimilis og fjölnota 
íþrótta húsið sem nú er að rísa á 
Selfossvelli, svo fátt eitt sé nefnt. 
Það er dapurlegt að verða vitni 
að því á fundi bæjarstjórnar, sem 
er opinn og sendur út og allir geta 
fylgst með, að kjörnir fulltrúar 
skuli opinbera ábygrðarleysi 
sitt  og lýsa sig andstæðinga 
fram kvæmda sem nauðsynlegar 
eru til þess að samfélagið haldi 
áfram að vaxa og dafna.

Arna Ír Gunnarsdóttir, S-lista
Eggert Valur Guðmundsson, 

S-lista
Helgi S. Haraldsson, B- lista

Sigurjón Vídalín 
Guðmundsson, Á-lista

Tómas Ellert Tómasson, 
M-lista

5. sýning 27. febrúar kl. 20
6. sýning 3. mars kl. 20
7. sýning 6. mars  kl. 20
8. sýning 7. mars kl. 20
9. sýning 13. mars kl. 20
10. sýning 17. mars kl. 20
11. sýning 20. mars kl. 20
12. sýning 21. mars  kl. 20
13. sýning 27. mars  kl. 20
14. sýning 31. mars kl. 20

Kleinur
„Þessar kleinur hérna eru óvenju mjúkar og óvenju bragðgóðar“

eftir Þórunni Guðmundsdóttur.

Verkið fjallar um sérvitringinn Sigga, sem er smiður eins og Jesús, og sýnir 
okkur æviferil hans frá vöggu til grafar. Þórunn skrifaði upphaflega fyrsta 
þáttinn sem einþáttung og bætti svo við fjórum í viðbót þar sem fólk varð 
afar forvitið um þennan furðulega fýr og samskipti hans við samferðafólkið. 
Árný Leifsdóttir leikstýrir verkinu.

Leikfélag Ölfuss kynnir:

Fjórar sýningar fyrir fullu húsi. Sýningin 
hefur fengið mjög góða dóma.  

Sýnt er í Versölum í Þorlákshöfn. 

Miðasala er í síma 786 1250 á milli kl. 12-18 en hægt er að senda sms 
utan þess tíma. Miðaverð er 2500 kr.

Það eru vafalaust einhverjir sem 
farnir eru að verða langeygir 

eftir vorinu. Hjá Sveitarfélaginu 
Árborg eru þó ýmsir farnir að 
huga að vorverkunum, enda 
hátíðin Vor í Árborg á næsta 
leiti.Við renndumviðhjáÓlafi
Rafnari Ólafssyni, atvinnu og
viðburðafulltrúa Árborgar og 
fengum að heyra aðeins af því 
hvernig verkefninu miðar áfram. 

Aðalatriðið að hafa 
gaman að þessu
„Þetta verkefni, Vor í Árborg, 
er klárlega búið að festa sig í 
sessi. Þetta er fyrst og fremst 
fjölskylduvæn menningarhátíð. 
Markmiðið er að fá íbúana örlítið 
á hreyfingu innan sveitarfélagsins 
og njóta þeirra fjölda viðburða 
sem í boði verða. Ólafur tekur 
einnig fram að þótt dagskráin 
sé að hluta til í föstum skorðum 
þá er hún á undirbúningsstigi 

Vor í Árborg á næsta leiti
og nú sé verið að leita fanga. 
„Við óskum eftir hvers kyns 
tillögum að dagskráratriðum eða 
hugmyndum um menningar
viðburði til að þétta dagskránna 
enn frekar. Þá óskum við eftir 
þátttökufélagaogsamtaka,fyrir
tækja, stofnana og einstaklinga.“

Fastir liðir á sínum 
stað – nýtt í bland
Aðspurður um hvort kollvarpa 
eigi dagskránni svarar Ólafur. 
„Nei, svo sannarlega ekki. Það 
verða fastir liðir á sínum stað 
ef svo má segja. Fjölskyldu 
leikurinn „Gaman saman sem 
fjölskylda“ verður sem fyrr á 
hátíðinni. Mér finnst líka rétt 
að segja frá því að, sem fyrr þá 
verðum við með sérstakt vegabréf 
sem gefið verður út með dagskrá 
hátíðarinnar. Þar verður hægt að 
stimpla í bréfið við hverja þátt
töku í útvöldum viðburðum eða 

heimsókn á viðburði. Bréfinu má 
svo skila inn og dregið verður 
úr innsendum vegabréfum þar 
sem skemmtileg verðlaun verða 
í boði.“ Það er ljóst að flestir 
munu finna sér eitthvað við 
sitt hæfi á hátíðinni. Hvort sem 
þeir eru vanafastir eða tilbúnir í 
óvissuna. Alltént er vorið á næsta 
leiti og við tökum því fagnandi. 
 gpp
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Daníel

Ekkert er betra en ástin – og því 
er málþing Bókabæjanna að 
þessu sinni helgað ástinni. 
Að vanda er dagskráin fjölbreytt 
og við flestra hæfi. 

Húsið opnað kl. 19:30.

Ástarmálþing Bókabæjanna í Tryggvaskála 27. febrúar kl. 20

Upphafstónar tónlistarkonunnar Myrru Rósar. 

Yfirlit um ástina, á kvöldgöngu með hundinum. 
Jón Özur Snorrason flytur stutt ávarp um efni kvöldsins.

En anda sem unnast, fær aldregi, eilífð skilið. 
Eldri borgarar á Selfossi flytja Ferðalok Jónasar Hallgrímssonar. 

Fyrirlestrar:

Lífið er stundum eins og ævintýrabók 
Rósa Vestfjörð Guðmundsdóttir frá Ásútgáfunni segir okkur frá 
Rauðu ástarsögunum sem glatt hafa þjóðina óslitið frá árinu 1985.

Þegar ástin grípur unglinginn 
Hildur Ýr Ísberg íslenskukennari ræðir um ástarjátningar í 
unglingabókum þá og nú.

Á þessari djöfla eyju 
Leikfélag Selfoss býður uppá brot úr sýningunni Djöflaeyjan sem 
frumsýnd verður 6.mars næstkomandi. 

Afhending Sparibollans 
Sparibollinn, nýstofnuð bókmenntaverðlaun, veitt fyrir fegurstu 
ástarjátninguna í íslenskum bókmenntum 2019 verða afhent í 
fyrsta skipti. 

Lokatónar Myrru Rósar.

Ást í bók og bolla

Dagskrá

Að vanda er ókeypis inn meðan húsrúm leyfir, en við minnum 
á að gjarnan er þröngt á þingi. Bókabæirnir bjóða kaffi og sæta 
mola, en barinn er opinn fyrir göróttari drykki. 

Harpa Rún og Jözur reyna að halda í stjórnartaumana. 

PS. Ástarunnendum er sérstaklega bent á Bókakaffi í Gerðu
bergi kvöldið áður, þar sem skáldin Ingunn Snædal og Þóra 
Hjörleifsdóttir ræða ástina við Guðrúnu Baldvinsdóttur! 
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Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýstar tillögur að 
breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. 

Lambalækur – Aðalskipulagsbreyting 
Um er að ræða breytingu á landnotkun á rúmlega 25 ha svæði úr jörðinni Lamba-
lækur í Fljótshlíð, þar sem frístundasvæði (F) er breytt í íbúðarbyggð (ÍB). Hin nýja 
íbúðarbyggð mun sameinast íbúðarsvæði ÍB-366. Á sameinuðu íbúðarsvæði verð-
ur gert ráð fyrir allt að 18 íbúðarhúsum. 

Grenstangi – Aðalskipulagsbreyting 
Um er að ræða breytingu á landnotkun á rúmlega 4 ha svæði úr jörðinni Grenstangi 
í A-Landeyjum, þar sem frístundasvæði (F) er breytt í íbúðarbyggð (ÍB). Á íbúðar-
svæðinu verður gert ráð fyrir allt að 8 íbúðarhúsum. 

Hamar – Aðalskipulagsbreyting 
Um er að ræða breytingu á landnotkun á 2,0 ha spildu á lóðinni Hamar, A-Landeyj-
um, úr landbúnaðarsvæði (L) í svæði undir verslun- og þjónustu (VÞ). 

Kirkjuhvoll – Aðalskipulagsbreyting
Fyrirhugað er að breyta landnotkun á um 0,3 ha af íbúðarbyggð (ÍB114) og um 0,5 
ha af landbúnaðarsvæði (L) í svæði fyrir samfélagsþjónustu (S). 

Útskák – Aðalskipulagsbreyting 
Um er að ræða breytingu á landnotkun á rúmlega 5 ha svæði sem nefnist Útskák 
sem er upprunalega úr landi Kirkjulækjarkots. Breytt er landnotkun úr landbúnað-
arlandi (L) í íbúðarbyggð (ÍB) og frístundabyggð (F). Íbúðarbyggðin er með allt að 
fimm lóðum og frístundabyggðin með allt að fimm lóðum.

Ystabæliskot – Aðalskipulagsbreyting 
Um er að ræða um 20 ha spildu úr Ystabæliskoti L163695, þar sem landnotkun 
verður breytt úr landbúnaðarsvæði (L) í íbúðarbyggð (ÍB). Gert verður ráð fyrir 5 
íbúðarhúsum á svæðinu.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýstar eftirfarandi tillög-
ur að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra. 

Grund – Deiliskipulagstillaga
Deiliskipulagið tekur til ríflega 10 ha spildu úr jörðinni Miðey land í A-Landeyjum, 
sem kallst Grund. Gert er ráð fyrir afmörkun þriggja íbúðarlóða ásamt byggingar-
reitum auk byggingarreits utan um núverandi sumarhús á jörðinni.

Hamar – Deiliskipulagstillaga
Samkvæmt tillögunni er gert ráð fyrir byggingu allt að 7 gistiskálum, hver um sig 
35-60 m2 og aðstöðuhúsi allt að 250 m2. Heildarbyggingarmagn getur verið allt að 
700 m2. Mænishæð getur verið allt að 6m.

Kirkjuhvoll – Deiliskipulagstillaga
Deiliskipulagstillagan tekur til allt að 3.000 m2 stækkunar á hjúkrunar- og 
dvalarheimilinu Kirkjuhvoli. Gert er ráð fyrir stækkun á Heilsugæslustöðinni um 
allt að 370 m2 og allt að 24 íbúðum fyrir 60 ára og eldri. Íbúðirnar verða í raðhúsum 
og parhúsum á einni hæð og er gert ráð fyrir að hluti þeirra verði með bílskúr.

Útskák – Deiliskipulagstillaga
Deiliskipulagstillagan nær til Útskákar, um 5 ha landspildu úr landi Kirkjulækjar-
kots í Fljótshlíð. Tillagan tekur til afmörkunar fimm íbúðarlóða og fimm frístunda-
lóða.

Ofangreindar deiliskipulagstillögur og tillögur að breytingum á aðalskipulagi 
Rangárþings eystra 2012-2024 er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, 
www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 26. febrú-
ar 2020. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á 
að gera athugasemdir við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemd-
um til 8. apríl 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

Á dögunum barst okkur 
heimboð í Félag eldri borg-

ara í Hveragerði. Markmiðið var 
að kynnast starfi félagsins. Það 
er óhætt að segja að þar sé afar 
blómlegt og öflugt starf, hvar 
allir geta fundið sér eitthvað við 
sitt hæfi. Á móti okkur tók for-
maður félagsins, Kristín Dag-
bjartsdóttir sem fræddi okkur 
um starfsemina og gildi þess að 
taka þátt í starfinu með hvaða 
hætti sem það er. Andinn í hús-
inu er góður og ljóst að ákveðinn 
fjölskyldubragur er á starfinu og 
hlýlegt viðmót innandyra.

Fyrst og fremst af-
þreyingarfélag
Þegar blaðamann bar að garði 
voru félagsmenn niðursokknir 
í Boccia og spjalli um daginn 
og veginn. Á borði í aðstöðunni 
var búið að koma fyrir útskorn-
um hlutum eftir eldri borgara 
sem nýta sér útskurðaraðstöð-
una í handverkshúsinu. Enginn 
skortur er á listfengi í þeim 
munum sem þar voru til sýnis. Á 
þessu tvennu má sjá að mikið er 
um að vera og starfið fjölbreytt. 

Frá stofn félagsins hefur 
stefnan verið sú að félagið sé 
fyrst og fremst afþreyingarfélag. 
Að sögn Kristínar skipti það sér 
ekkert af pólitíkinni. Það þýðir 
að öll áherslan er lögð á það að 
hafa gott og öflugt afþreyingar-
starf og við spyrjum Kristínu út 
í það. Kristín telur upp fjölda at-
riða sem eru í gangi hjá félaginu: 
„Boccia, stólaleikfimi, pútt uppi 
í Hamarshöllinni, línudans og 
sundleikfimi í Heilsustofnun-
inni. Þá erum við með aðgang 
að handavinnuhúsi bæjarins 
fyrir handverk eins og tálgun og 
útskurð.“ Eitt af því sem Kristín 
talar um sem mikilvæga afþr-

eyingu er gönguhópurinn sem 
heldur til á veturna í Hamar- 
höllinni fjarri hálku og kulda. 
Þegar betur viðrar fer hópurinn 
svo út. Það þýðir að ekki þarf 
að setja veðrið fyrir sig þegar 
gengið er sér til heilsubótar. Þá 
eru fastir fyrirlestradagar t.d. 
næringarfræðingar sem koma 
þar og ræða við fólk. Leikhús-
ferðir, vorferðir og í raun allt 
sem hugurinn girnist. Það er því 
af nógu af taka fyrir þá sem vilja 
fara örlítið úr viðjum vanans og 
kynnast fólki.

Hér er tækifæri til að 
kynnast öðrum
Ég spyr Kristínu hvers vegna 
mikilvægt sé fyrir fólk að taka 
þátt í félaginu og starfinu. „Í 
stað þess að sitja heima, þá kem-
ur þú hér og kynnist fólki. Þá er 
alltaf eitthvað sem þú getur val-
ið um að gera hér hjá okkur í 
stað þess að sitja einn heima.“ Í 
félaginu nú eru um 245 meðlim-
ir. Yfir vikuna eru svona 100 til 
120 sem mæta í hina ýmsu hópa. 

Við tölum aðeins um ein-
angrun og gildi þess að stíga út 
úr því. Kristín nefnir í því sam-
hengi að það séu til dæmis fjöl-
margir aðilar sem eru að flytja 
annarsstaðar frá og hafa ekki 
búið hér fyrir austan. „Það er 
mikið af nýju fólki hér í Hvera-

gerði og eins á Selfossi. Það 
fólk kemur svo hingað í FEBH 
því að hér er kannski tækifæri til  
að kynnast öðrum. Þetta er líka 
félagsmiðstöð má segja. Nýbú-
ar eru margir á þessum svæðum 
og þetta fólk þekkir kannski 
engan,“ segir Kristín. 

Mikilvægt að sporna 
við og hreyfa sig
Það er áhersla á hreyfingu hjá 
félaginu eins og sjá má á göngu-
hópnum og samstarfi FEBH við 
Hveragerðisbæ. Á dögunum fór 
gönguhópurinn í 8 vikna nám-
skeið undir stjórn þjálfara. Nám-
skeiðið er undir flaggi Heilsu-
eflandi samfélags og var þátt-
takendum að kostnaðarlausu en 
það var ætlað 60+. Aðspurð um 
þetta segir Kristín: „Við erum á 
þessu þriðja aldursskeiði og það 
er svo mikilvægt að hreyfa sig 
og vera með rétta næringu til 
þess að sporna við. Það verður 
hægfara vöðvarýrnun eftir því 
sem við  eldumst. Það má koma 
í veg fyrir það með réttu matar-
æði og hreyfingu,“ segir Krist-
ín að lokum. Það er óhætt að 
hvetja eldri borgara í Hveragerði 
til þess að kynna sér starfið. Af 
nægu er að taka. Þó ekki væri 
nema til að fá sér eins og einn 
kaffibolla og spjalla um daginn 
og veginn!  -gpp

Í notalegu heimboði til FEBHÓska eftir smiðum eða 
mjög vönum mönnum í 
byggingarvinnu.

Kvistfell ehf.
senda umsókn á 
kvistfell@simnet.is

Ekkert er betra en ástin – og því 
er málþing Bókabæjanna að 
þessu sinni helgað ástinni. 
Að vanda er dagskráin fjölbreytt 
og við flestra hæfi. 

Húsið opnað kl. 19:30.

Ástarmálþing Bókabæjanna í Tryggvaskála 27. febrúar kl. 20

Upphafstónar tónlistarkonunnar Myrru Rósar. 

Yfirlit um ástina, á kvöldgöngu með hundinum. 
Jón Özur Snorrason flytur stutt ávarp um efni kvöldsins.

En anda sem unnast, fær aldregi, eilífð skilið. 
Eldri borgarar á Selfossi flytja Ferðalok Jónasar Hallgrímssonar. 

Fyrirlestrar:

Lífið er stundum eins og ævintýrabók 
Rósa Vestfjörð Guðmundsdóttir frá Ásútgáfunni segir okkur frá 
Rauðu ástarsögunum sem glatt hafa þjóðina óslitið frá árinu 1985.

Þegar ástin grípur unglinginn 
Hildur Ýr Ísberg íslenskukennari ræðir um ástarjátningar í ung-
lingabókum þá og nú.

Á þessari djöflaeyju 
Leikfélag Selfoss býður uppá brot úr sýningunni Djöflaeyjan sem 
frumsýnd verður 6. mars næstkomandi. 

Afhending Sparibollans 
Sparibollinn, nýstofnuð bókmenntaverðlaun, veitt fyrir fegurstu 
ástarjátninguna í íslenskum bókmenntum 2019 verða afhent í 
fyrsta skipti. 

Lokatónar Myrru Rósar.

Ást í bók og bolla

Dagskrá

Að vanda er ókeypis inn meðan húsrúm leyfir, en við minnum 
á að gjarnan er þröng á þingi. Bókabæirnir bjóða kaffi og sæta 
mola, en barinn er opinn fyrir göróttari drykki. 

Harpa Rún og Jözur reyna að halda í stjórnartaumana. 

PS. Ástarunnendum er sérstaklega bent á Bókakaffi í Gerðubergi 
kvöldið áður, þar sem skáldin Ingunn Snædal og Þóra Hjörleifs-
dóttir ræða ástina við Guðrúnu Baldvinsdóttur! 
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Fjölskyldusvið Sveitarfélagsins Árborgar leitar að deildarstjóra félagsþjónustu. Um er 
ræða nýtt starf fyrir öflugan stjórnanda sem mun taka þátt í framsæknu umbótastarfi 
sveitarfélags í örum vexti og vera hluti af stjórnendateymi sviðsins.

Fjölskyldusvið sinnir fjölbreyttri þjónustu við einstaklinga, börn, fjölskyldur og stofnanir. 
Margar starfsstöðvar heyra undir fjölskyldusvið og hefur deildarstjóri yfirumsjón með 
félagslegri þjónustu í sveitarfélaginu. Meðal verkefna félagsþjónustu eru félagsleg ráðgjöf, 
barnavernd, öldrunarmál, stuðningsþjónusta og málefni fatlaðra. Áhersla er lögð á 
snemmtæka íhlutun í málefnum barna. Sviðsstjóri er næsti yfirmaður deildarstjóra.

DEILDARSTJÓRI FÉLAGSÞJÓNUSTU

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Stjórnunar- og forystuhlutverk í almennri 

félagsþjónustu
• Ábyrgð á rekstri og skipulagningu 

félagsþjónustu
• Ábyrgð á innra starfi, starfsmannamálum og 

samskiptum við notendur
• Ábyrgð á áætlanagerð í samræmi við lög og 

reglugerðir og stefnu fjölskyldusviðs
• Ábyrgð og þátttaka í stefnumótun, m.a. 

rafrænni þjónustu og samstarfi við stofnanir
• Ábyrgð og þátttaka í mótun verkferla, gerð 

starfsáætlana og endurskoðun á reglum
• Starfsmaður félagsmálanefndar undirbýr 

fundi og vinnur að málum er heyra undir 
nefndina

• Ábyrgð á samþættingu verkefna og 
þverfaglegu samstarfi á fjölskyldusviði

Menntun og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði félags- eða 

heilbrigðisvísinda, svo sem félagsráðgjöf til 
starfsréttinda

• Framhaldsháskólamenntun sem nýtist í starfi 
æskileg

• Þekking og reynsla af félagsþjónustu, 
teymisvinnu og stjórnun skilyrði

• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Metnaður, skipulagshæfni og sjálfstæði
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Æskilegt að viðkomandi geti byrjað 

sem fyrst eða eftir samkomulagi. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi 

Sambands íslenskra sveitarfélaga 

og viðeigandi stéttarfélags. Vakin 

er athygli á stefnu Árborgar að 

jafna hlutfall kynjanna í störfum 

og að vinnustaðir endurspegli 

fjölbreytileika samfélagsins.

Upplýsingar veitir:  

Geirlaug Jóhannsdóttir,  

geirlaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars nk. Umsóknir með ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi óskast fylltar út á hagvangur.is.

AÐALFUNDUR NSS
Aðalfundur Náttúruverndarsamtaka 
Suðurlands verður haldinn í Tryggva-

skála á Selfossi fimmtudaginn  
5. mars 2020 kl. 20.  

 
Að loknum aðalfundarstörfum 

verða sýndar nokkrar myndir frá 
miðhálendinu. 

Félagar eru hvattir til að mæta og nýir 
eru einnig hjartanlega velkomnir.

Auglýsing um skipulagsmál í 
Sveitarfélaginu Árborg.
Heildar endurskoðun aðalskipulags Árborgar.

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar hefur samþykkt 
að kynnt verði skipulags- og matslýsing fyrir 
heildarendurskoðun aðalskipulags Árborgar í samræmi 
við 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulags- og 
matslýsingin er kynnt fyrir íbúum sveitarfélagsins og öðrum 
hagsmunaaðilum.
Tilgangur með gerð skipulags- og matslýsingar er að 
tryggja aðkomu almennings og hagsmunaaðila að 
skipulagsferlinu á fyrstu stigum þess, auka gagnsæi, 
tryggja betra upplýsingaflæði, skila betri og markvissari 
skipulagsvinnu og gefa bæjarstjórn og þeim sem koma að 
ferlinu betri yfirsýn allt frá fyrstu skrefum.
Í lýsingunni er meðal annars sagt frá aðdraganda og tilgangi 
skipulagsgerðarinnar, áherslum bæjarstjórnar við gerð 
skipulagsins, helstu viðfangsefnum og meginmarkmiðum 
skipulagstillögunnar.

Með skipulags- og matslýsingu þessari er íbúum og öðrum 
hagsmunaaðilum gefinn kostur á að koma með ábendingar 
og athugasemdir sem snúa að málefnum endurskoðunar 
aðalskipulagsins og komandi skipulagsvinnu. 
Lýsing mun liggja frammi á skrifstofu skipulags- og 
byggingarfulltrúa að Austurvegi 67 Selfossi og í Ráðhúsi 
Árborgar að Austurvegi 2, Selfossi á skrifstofutíma frá kl. 
8-15. Skriflegum ábendingum er hægt að koma á framfæri 
á sama stað og á netfangið bardur@arborg.is fyrir 16. mars 
2020. Einnig er hægt að kynna sér lýsinguna á heimasíðu 
sveitarfélagsins http://www.arborg.is.

Virðingarfyllst,
Bárður Guðmundsson

skipulags- og byggingarfulltrúi
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Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýstar tillögur að 
breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. 

Lambalækur – Aðalskipulagsbreyting 
Um er að ræða breytingu á landnotkun á rúmlega 25 ha svæði úr jörðinni Lamba-
lækur í Fljótshlíð, þar sem frístundasvæði (F) er breytt í íbúðarbyggð (ÍB). Hin nýja 
íbúðarbyggð mun sameinast íbúðarsvæði ÍB-366. Á sameinuðu íbúðarsvæði verð-
ur gert ráð fyrir allt að 18 íbúðarhúsum. 

Grenstangi – Aðalskipulagsbreyting 
Um er að ræða breytingu á landnotkun á rúmlega 4 ha svæði úr jörðinni Grenstangi 
í A-Landeyjum, þar sem frístundasvæði (F) er breytt í íbúðarbyggð (ÍB). Á íbúðar-
svæðinu verður gert ráð fyrir allt að 8 íbúðarhúsum. 

Hamar – Aðalskipulagsbreyting 
Um er að ræða breytingu á landnotkun á 2,0 ha spildu á lóðinni Hamar, A-Landeyj-
um, úr landbúnaðarsvæði (L) í svæði undir verslun- og þjónustu (VÞ). 

Kirkjuhvoll – Aðalskipulagsbreyting
Fyrirhugað er að breyta landnotkun á um 0,3 ha af íbúðarbyggð (ÍB114) og um 0,5 
ha af landbúnaðarsvæði (L) í svæði fyrir samfélagsþjónustu (S). 

Útskák – Aðalskipulagsbreyting 
Um er að ræða breytingu á landnotkun á rúmlega 5 ha svæði sem nefnist Útskák 
sem er upprunalega úr landi Kirkjulækjarkots. Breytt er landnotkun úr landbúnað-
arlandi (L) í íbúðarbyggð (ÍB) og frístundabyggð (F). Íbúðarbyggðin er með allt að 
fimm lóðum og frístundabyggðin með allt að fimm lóðum.

Ystabæliskot – Aðalskipulagsbreyting 
Um er að ræða um 20 ha spildu úr Ystabæliskoti L163695, þar sem landnotkun 
verður breytt úr landbúnaðarsvæði (L) í íbúðarbyggð (ÍB). Gert verður ráð fyrir 5 
íbúðarhúsum á svæðinu.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýstar eftirfarandi tillög-
ur að deiliskipulagi í Rangárþingi eystra. 

Grund – Deiliskipulagstillaga
Deiliskipulagið tekur til ríflega 10 ha spildu úr jörðinni Miðey land í A-Landeyjum, 
sem kallst Grund. Gert er ráð fyrir afmörkun þriggja íbúðarlóða ásamt byggingar-
reitum auk byggingarreits utan um núverandi sumarhús á jörðinni.

Hamar – Deiliskipulagstillaga
Samkvæmt tillögunni er gert ráð fyrir byggingu allt að 7 gistiskálum, hver um sig 
35-60 m2 og aðstöðuhúsi allt að 250 m2. Heildarbyggingarmagn getur verið allt að 
700 m2. Mænishæð getur verið allt að 6m.

Kirkjuhvoll – Deiliskipulagstillaga
Deiliskipulagstillagan tekur til allt að 3.000 m2 stækkunar á hjúkrunar- og 
dvalarheimilinu Kirkjuhvoli. Gert er ráð fyrir stækkun á Heilsugæslustöðinni um 
allt að 370 m2 og allt að 24 íbúðum fyrir 60 ára og eldri. Íbúðirnar verða í raðhúsum 
og parhúsum á einni hæð og er gert ráð fyrir að hluti þeirra verði með bílskúr.

Útskák – Deiliskipulagstillaga
Deiliskipulagstillagan nær til Útskákar, um 5 ha landspildu úr landi Kirkjulækjar-
kots í Fljótshlíð. Tillagan tekur til afmörkunar fimm íbúðarlóða og fimm frístunda-
lóða.

Ofangreindar deiliskipulagstillögur og tillögur að breytingum á aðalskipulagi 
Rangárþings eystra 2012-2024 er hægt að skoða á heimasíðu Rangárþings eystra, 
www.hvolsvollur.is og á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 26. febrú-
ar 2020. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á 
að gera athugasemdir við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemd-
um til 8. apríl 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

Á dögunum barst okkur 
heimboð í Félag eldri borg-

ara í Hveragerði. Markmiðið var 
að kynnast starfi félagsins. Það 
er óhætt að segja að þar sé afar 
blómlegt og öflugt starf, hvar 
allir geta fundið sér eitthvað við 
sitt hæfi. Á móti okkur tók for-
maður félagsins, Kristín Dag-
bjartsdóttir sem fræddi okkur 
um starfsemina og gildi þess að 
taka þátt í starfinu með hvaða 
hætti sem það er. Andinn í hús-
inu er góður og ljóst að ákveðinn 
fjölskyldubragur er á starfinu og 
hlýlegt viðmót innandyra.

Fyrst og fremst af-
þreyingarfélag
Þegar blaðamann bar að garði 
voru félagsmenn niðursokknir 
í Boccia og spjalli um daginn 
og veginn. Á borði í aðstöðunni 
var búið að koma fyrir útskorn-
um hlutum eftir eldri borgara 
sem nýta sér útskurðaraðstöð-
una í handverkshúsinu. Enginn 
skortur er á listfengi í þeim 
munum sem þar voru til sýnis. Á 
þessu tvennu má sjá að mikið er 
um að vera og starfið fjölbreytt. 

Frá stofn félagsins hefur 
stefnan verið sú að félagið sé 
fyrst og fremst afþreyingarfélag. 
Að sögn Kristínar skipti það sér 
ekkert af pólitíkinni. Það þýðir 
að öll áherslan er lögð á það að 
hafa gott og öflugt afþreyingar-
starf og við spyrjum Kristínu út 
í það. Kristín telur upp fjölda at-
riða sem eru í gangi hjá félaginu: 
„Boccia, stólaleikfimi, pútt uppi 
í Hamarshöllinni, línudans og 
sundleikfimi í Heilsustofnun-
inni. Þá erum við með aðgang 
að handavinnuhúsi bæjarins 
fyrir handverk eins og tálgun og 
útskurð.“ Eitt af því sem Kristín 
talar um sem mikilvæga afþr-

eyingu er gönguhópurinn sem 
heldur til á veturna í Hamar- 
höllinni fjarri hálku og kulda. 
Þegar betur viðrar fer hópurinn 
svo út. Það þýðir að ekki þarf 
að setja veðrið fyrir sig þegar 
gengið er sér til heilsubótar. Þá 
eru fastir fyrirlestradagar t.d. 
næringarfræðingar sem koma 
þar og ræða við fólk. Leikhús-
ferðir, vorferðir og í raun allt 
sem hugurinn girnist. Það er því 
af nógu af taka fyrir þá sem vilja 
fara örlítið úr viðjum vanans og 
kynnast fólki.

Hér er tækifæri til að 
kynnast öðrum
Ég spyr Kristínu hvers vegna 
mikilvægt sé fyrir fólk að taka 
þátt í félaginu og starfinu. „Í 
stað þess að sitja heima, þá kem-
ur þú hér og kynnist fólki. Þá er 
alltaf eitthvað sem þú getur val-
ið um að gera hér hjá okkur í 
stað þess að sitja einn heima.“ Í 
félaginu nú eru um 245 meðlim-
ir. Yfir vikuna eru svona 100 til 
120 sem mæta í hina ýmsu hópa. 

Við tölum aðeins um ein-
angrun og gildi þess að stíga út 
úr því. Kristín nefnir í því sam-
hengi að það séu til dæmis fjöl-
margir aðilar sem eru að flytja 
annarsstaðar frá og hafa ekki 
búið hér fyrir austan. „Það er 
mikið af nýju fólki hér í Hvera-

gerði og eins á Selfossi. Það 
fólk kemur svo hingað í FEBH 
því að hér er kannski tækifæri til  
að kynnast öðrum. Þetta er líka 
félagsmiðstöð má segja. Nýbú-
ar eru margir á þessum svæðum 
og þetta fólk þekkir kannski 
engan,“ segir Kristín. 

Mikilvægt að sporna 
við og hreyfa sig
Það er áhersla á hreyfingu hjá 
félaginu eins og sjá má á göngu-
hópnum og samstarfi FEBH við 
Hveragerðisbæ. Á dögunum fór 
gönguhópurinn í 8 vikna nám-
skeið undir stjórn þjálfara. Nám-
skeiðið er undir flaggi Heilsu-
eflandi samfélags og var þátt-
takendum að kostnaðarlausu en 
það var ætlað 60+. Aðspurð um 
þetta segir Kristín: „Við erum á 
þessu þriðja aldursskeiði og það 
er svo mikilvægt að hreyfa sig 
og vera með rétta næringu til 
þess að sporna við. Það verður 
hægfara vöðvarýrnun eftir því 
sem við  eldumst. Það má koma 
í veg fyrir það með réttu matar-
æði og hreyfingu,“ segir Krist-
ín að lokum. Það er óhætt að 
hvetja eldri borgara í Hveragerði 
til þess að kynna sér starfið. Af 
nægu er að taka. Þó ekki væri 
nema til að fá sér eins og einn 
kaffibolla og spjalla um daginn 
og veginn!  -gpp

Í notalegu heimboði til FEBHÓska eftir smiðum eða 
mjög vönum mönnum í 
byggingarvinnu.

Kvistfell ehf.
senda umsókn á 
kvistfell@simnet.is

Ekkert er betra en ástin – og því 
er málþing Bókabæjanna að 
þessu sinni helgað ástinni. 
Að vanda er dagskráin fjölbreytt 
og við flestra hæfi. 

Húsið opnað kl. 19:30.

Ástarmálþing Bókabæjanna í Tryggvaskála 27. febrúar kl. 20

Upphafstónar tónlistarkonunnar Myrru Rósar. 

Yfirlit um ástina, á kvöldgöngu með hundinum. 
Jón Özur Snorrason flytur stutt ávarp um efni kvöldsins.

En anda sem unnast, fær aldregi, eilífð skilið. 
Eldri borgarar á Selfossi flytja Ferðalok Jónasar Hallgrímssonar. 

Fyrirlestrar:

Lífið er stundum eins og ævintýrabók 
Rósa Vestfjörð Guðmundsdóttir frá Ásútgáfunni segir okkur frá 
Rauðu ástarsögunum sem glatt hafa þjóðina óslitið frá árinu 1985.

Þegar ástin grípur unglinginn 
Hildur Ýr Ísberg íslenskukennari ræðir um ástarjátningar í ung-
lingabókum þá og nú.

Á þessari djöflaeyju 
Leikfélag Selfoss býður uppá brot úr sýningunni Djöflaeyjan sem 
frumsýnd verður 6. mars næstkomandi. 

Afhending Sparibollans 
Sparibollinn, nýstofnuð bókmenntaverðlaun, veitt fyrir fegurstu 
ástarjátninguna í íslenskum bókmenntum 2019 verða afhent í 
fyrsta skipti. 

Lokatónar Myrru Rósar.

Ást í bók og bolla

Dagskrá

Að vanda er ókeypis inn meðan húsrúm leyfir, en við minnum 
á að gjarnan er þröng á þingi. Bókabæirnir bjóða kaffi og sæta 
mola, en barinn er opinn fyrir göróttari drykki. 

Harpa Rún og Jözur reyna að halda í stjórnartaumana. 

PS. Ástarunnendum er sérstaklega bent á Bókakaffi í Gerðubergi 
kvöldið áður, þar sem skáldin Ingunn Snædal og Þóra Hjörleifs-
dóttir ræða ástina við Guðrúnu Baldvinsdóttur! 
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Fjölskyldusvið Sveitarfélagsins Árborgar leitar að deildarstjóra félagsþjónustu. Um er 
ræða nýtt starf fyrir öflugan stjórnanda sem mun taka þátt í framsæknu umbótastarfi 
sveitarfélags í örum vexti og vera hluti af stjórnendateymi sviðsins.

Fjölskyldusvið sinnir fjölbreyttri þjónustu við einstaklinga, börn, fjölskyldur og stofnanir. 
Margar starfsstöðvar heyra undir fjölskyldusvið og hefur deildarstjóri yfirumsjón með 
félagslegri þjónustu í sveitarfélaginu. Meðal verkefna félagsþjónustu eru félagsleg ráðgjöf, 
barnavernd, öldrunarmál, stuðningsþjónusta og málefni fatlaðra. Áhersla er lögð á 
snemmtæka íhlutun í málefnum barna. Sviðsstjóri er næsti yfirmaður deildarstjóra.

DEILDARSTJÓRI FÉLAGSÞJÓNUSTU

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Stjórnunar- og forystuhlutverk í almennri 

félagsþjónustu
• Ábyrgð á rekstri og skipulagningu 

félagsþjónustu
• Ábyrgð á innra starfi, starfsmannamálum og 

samskiptum við notendur
• Ábyrgð á áætlanagerð í samræmi við lög og 

reglugerðir og stefnu fjölskyldusviðs
• Ábyrgð og þátttaka í stefnumótun, m.a. 

rafrænni þjónustu og samstarfi við stofnanir
• Ábyrgð og þátttaka í mótun verkferla, gerð 

starfsáætlana og endurskoðun á reglum
• Starfsmaður félagsmálanefndar undirbýr 

fundi og vinnur að málum er heyra undir 
nefndina

• Ábyrgð á samþættingu verkefna og 
þverfaglegu samstarfi á fjölskyldusviði

Menntun og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði félags- eða 

heilbrigðisvísinda, svo sem félagsráðgjöf til 
starfsréttinda

• Framhaldsháskólamenntun sem nýtist í starfi 
æskileg

• Þekking og reynsla af félagsþjónustu, 
teymisvinnu og stjórnun skilyrði

• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Metnaður, skipulagshæfni og sjálfstæði
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Æskilegt að viðkomandi geti byrjað 

sem fyrst eða eftir samkomulagi. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi 

Sambands íslenskra sveitarfélaga 

og viðeigandi stéttarfélags. Vakin 

er athygli á stefnu Árborgar að 

jafna hlutfall kynjanna í störfum 

og að vinnustaðir endurspegli 

fjölbreytileika samfélagsins.

Upplýsingar veitir:  

Geirlaug Jóhannsdóttir,  

geirlaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars nk. Umsóknir með ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi óskast fylltar út á hagvangur.is.

AÐALFUNDUR NSS
Aðalfundur Náttúruverndarsamtaka 
Suðurlands verður haldinn í Tryggva-

skála á Selfossi fimmtudaginn  
5. mars 2020 kl. 20.  

 
Að loknum aðalfundarstörfum 

verða sýndar nokkrar myndir frá 
miðhálendinu. 

Félagar eru hvattir til að mæta og nýir 
eru einnig hjartanlega velkomnir.

Auglýsing um skipulagsmál í 
Sveitarfélaginu Árborg.
Heildar endurskoðun aðalskipulags Árborgar.

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar hefur samþykkt 
að kynnt verði skipulags- og matslýsing fyrir 
heildarendurskoðun aðalskipulags Árborgar í samræmi 
við 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulags- og 
matslýsingin er kynnt fyrir íbúum sveitarfélagsins og öðrum 
hagsmunaaðilum.
Tilgangur með gerð skipulags- og matslýsingar er að 
tryggja aðkomu almennings og hagsmunaaðila að 
skipulagsferlinu á fyrstu stigum þess, auka gagnsæi, 
tryggja betra upplýsingaflæði, skila betri og markvissari 
skipulagsvinnu og gefa bæjarstjórn og þeim sem koma að 
ferlinu betri yfirsýn allt frá fyrstu skrefum.
Í lýsingunni er meðal annars sagt frá aðdraganda og tilgangi 
skipulagsgerðarinnar, áherslum bæjarstjórnar við gerð 
skipulagsins, helstu viðfangsefnum og meginmarkmiðum 
skipulagstillögunnar.

Með skipulags- og matslýsingu þessari er íbúum og öðrum 
hagsmunaaðilum gefinn kostur á að koma með ábendingar 
og athugasemdir sem snúa að málefnum endurskoðunar 
aðalskipulagsins og komandi skipulagsvinnu. 
Lýsing mun liggja frammi á skrifstofu skipulags- og 
byggingarfulltrúa að Austurvegi 67 Selfossi og í Ráðhúsi 
Árborgar að Austurvegi 2, Selfossi á skrifstofutíma frá kl. 
8-15. Skriflegum ábendingum er hægt að koma á framfæri 
á sama stað og á netfangið bardur@arborg.is fyrir 16. mars 
2020. Einnig er hægt að kynna sér lýsinguna á heimasíðu 
sveitarfélagsins http://www.arborg.is.

Virðingarfyllst,
Bárður Guðmundsson

skipulags- og byggingarfulltrúi
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ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í verkið:
„Lausar kennslustofur við Vallaskóla 2020“

Verkið felur í sér smíði og uppsetningu á tveimur færanlegum kennslustof-
um og tengigangi á lóð Vallaskóla á Selfossi. 
Innifalið í tilboðsverði skal vera allur kostnaður við smíði, undirstöður, 
uppsetningu, flutning, lagnir og lagnaskurði og frágang í verklok. Einnig 
byggingarstjórn, hönnun og samskipti við byggingaryfirvöld.
Verklok eru 20. ágúst 2020

Helstu magntölur eru:

 Færanlegar kennslustofur  2 stk
 Tengigangur  u.þ.b 21 m
 Lagnaskurðir 60 m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með fimmtudeginum 27. 
febrúar 2020.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu hafa samband 
við skrifstofu Eflu á Suðurlandi í síma 412 6900, eða með tölvupósti í 
netfangið utbod.sudurland@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma-
númer og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofu, Austurvegi 1-5, 800 Selfoss fyrir 
kl. 11.00 föstudaginn 6. apríl 2020 og verða þau opnuð þar að viðstödd-
um þeim bjóðendum sem þess óska.

Árborg eignadeild

Aðalfundur Rauða krossins í Hvera-
gerði verður haldinn að Austurmörk 7 í 
Hveragerði, fimmtudaginn 5. mars kl. 

20:00.

Venjuleg aðalfundarstörf

Kaffiveitingar

Félagar og sjálfboðaliðar deildarinnar 
eru hvattir til að mæta.

Nýir félagar eru velkomnir á fundinn.

Stjórnin

Í framhaldi af greinaskrifum 
bæjarfulltrúa D-listans í Dag-

skrána, 12. febrúar síðastliðinn, 
er nauðsynlegt að bregðast við 
og taka af öll tvímæli um að 
undirritaður, sem bæjarstjóri 
Sveitarfélagsins Árborgar, tók 
ákvörðun um val á arkitektum 
til að hanna breytingar á ráðhúsi 
Árborgar. Sú ákvörðun var tekin 
á grunni þekkingar undirritaðs 
á störfum arkitektanna og að 
lokinni kynningu fyrir stjórn-
endum, m.a. á sviðsstjórafundi 
sem haldinn var þann 17. janúar 
2019. Undirrituðum þykir því 
miður ef skilja mátti svar hans, 
í bæjarráði þann 6. febrúar sl., á 
þann veg að ábyrgð á ákvörðun 
væri vísað á sviðsstjóra. 

Mikilvægt var að hönnunar-
lausnir yrðu snjallar, þannig 
að rúma mætti aukna starf-
semi án þess að ráðast í kaup á 
öðru húsnæði með tilheyrandi 
breytingum, eða byggingu á 
nýju, sem hefði hreinlega verið 
of tímafrekt og kostnaðarsamt. 
Undirritaður hafði frá fyrri tíð 
frábæra reynslu af störfum og 
ráðsnilli Björns Hallssonar sem 
arkitekts og hafði einnig starfað 
með Ólöfu Valdimarsdóttur á 
meðan hún var byggingarfull-
trúi Ísafjarðarbæjar. Í ljósi þeirr-
ar reynslu óskaði bæjarstjóri 
eftir að fá kynningu frá BÓ 
arkitektum á sviðsstjórafund í 
janúar 2019 til að kanna grund-
völl fyrir samstarfi. Í framhaldi 
sviðsstjórafundar óskaði bæjar-
stjóri eftir kostnaðaráætlun BÓ 
arkitekta vegna endurhönnun-
ar ráðhússins í heild sinni og 
lagði þá áætlun og umræður á 
sviðsstjórafundi til grundvallar 
ákvörðun um að hefja samstarf.

Það er ekki alltaf hægt að bíða
Breytingar í ráðhúsinu voru 
orðnar mjög aðkallandi á síð-
asta ári. Kjartan Björnsson bæj-
arfulltrúi D-lista benti m.a. á 
það í fyrirspurn sinni, þann 25. 
september 2019, að breytingar á 
ráðhúsi hefðu verið til umræðu í 
nokkur ár - en ekkert verið gert! 

Það var einfaldlega ekki 
lengur tími til þess að gera ekki 
neitt. Umræddar breytingar, 
sem hófust í lok síðasta sum-
ars, voru m.a. gerðar á grunni 
samþykktrar fjárhagsáætlunar 
2019 og tillagna sem kynntar 
voru í bæjarstjórn í mars á síð-
asta ári. Því til viðbótar var áríð-
andi að gera ráðstafanir þannig 
að nauðsynleg þjónusta rúmist 
áfram í ráðhúsinu þrátt fyrir ört 
vaxandi þjónustuþörf í stækk-

andi sveitarfélagi. Breytingarn-
ar munu auk þess færa húsið 
og starfsemina til nútímalegra 
horfs, en það var löngu orðið 
nauðsynlegt. 

Í grein sjálfstæðismanna er 
spurt hvort þenja þurfi út stjórn-
sýsluna. Það hljómar auðvitað 
eins og fólkið í ráðhúsinu muni 
hafa lítið fyrir stafni – sem er 
firra. Reikna má með að þetta 
sé sett fram í pólitísku skyni 
því að bæjarfulltrúarnir hljóta 
að gera sér grein fyrir þeim 
verkefnum sem sveitarfélagið 
stendur frammi fyrir. Á síðustu 
árum hefur aðkeypt þjónusta frá 
verkfræðistofum og ýmsum sér-
fræðingum valdið yfirþyrmandi 
miklum kostnaði fyrir sveitar-
félagið. Það er vandi sem nú 
er verið að ná tökum á og hef-
ur þegar náðst mikill árangur. 
Kannski greinarhöfundar vilji 
halda í þá gömlu kostnaðarsömu 
vegferð að kaupa sem mest frá 
einkafyrirtækjum – með tilheyr-
andi missi á þekkingu og yfirsýn 
– og þá má alveg spyrja í þágu 
hverra það sé. 

Uppfærslan á ráðhúsinu er 
því hvorki óþarfi né sýndar-
mennska, heldur er um að ræða 
hagsmuni sveitarfélagsins og 
framkvæmdirnar nauðsyn-
legar til að styrkja starfsemina 
þannig að skila megi verkefnum 
sveitarfélagsins með sóma. Þá 
þarf tæpast að ræða hve mikil-
vægt er að geta boðið starfsfólki 
upp á gott starfsumhverfi.

Undirbúningur og áætlanir
Hafið er yfir allan vafa að 
framkvæmdir í ráðhúsinu eru 
nauðsynlegar og að um er að 
ræða þarft verk í þágu sveitar-
félagsins. Jafnframt er engin 
ástæða til að ætla annað en að 
vel hafi verið farið með fjár-
muni og að kostnaður verksins 
standist samanburð við önnur 
sambærileg verk og kostnað-
arstaðla. Hinsvegar skal ekki 
draga dul á að mistök áttu sér 
stað í framgangi málsins. Sér-
staklega er það leitt að viðauki 
við fjárhagsáætlun skyldi ekki 
samþykktur fyrr en í október, 
því að núverandi bæjaryfirvöld 
hafa lagt áherslu á að gera við-
auka tímanlega – nokkuð sem 
allur gangur var á hér áður.

Mistök sem orðið hafa eiga 
sér ýmsar skýringar en í megin-
dráttum var rót vandans miklar 
mannabreytingar sem áttu sér 
stað á sama tíma og verið var 
að vinna að undirbúningi fram-
kvæmdanna. Þær leiddu til þess 
að stjórnun verkefna dreifðist á 
fleiri hendur en æskilegt hefði 
verið. Reyndar hefur stjórnun 
verkefna sveitarfélagsins legið 
í svo miklum mæli hjá verk-
fræðistofum og einkafyrirtækj-
um úti í bæ á undanförnum árum 
að yfirsýn innan sveitarfélagsins 

hefur versnað, álag aukist og 
kostnaður vaxið. Trúlega hefur 
þetta gerst vegna of mikils að-
halds í mannaráðningum.

Það var augljóst forgangs-
verkefni síðastliðið sumar að 
stofna og byggja upp nýja 
framkvæmda- og tæknideild á 
mannvirkja- og umhverfissviði, 
en hlutverk deildarinnar er m.a. 
að hafa yfirsýn og stjórn á öll-
um framkvæmda- og viðhalds-
verkefnum Árborgar, undirbúa 
kostnaðar- og fjárhagsáætlanir 
og tryggja góð kjör til sveitarfé-
lagsins. Deildin tók til starfa um 
miðjan ágúst 2019 að loknum 
ráðningum sviðsstjóra sviðsins, 
deildarstjóra, og verkefnastjóra 
og hefur nú þegar náð mjög góð-
um árangri í stjórnun og kostn-
aðaraðhaldi. 

Afsökunarbeiðni
Á grunni kostnaðaráætlunar sem 
lá fyrir í september samþykkti 
bæjarstjórn, í október 2019, 
auknar framkvæmdir í ráðhúsinu 
upp á um 35 milljónir, með við-
auka við fjárhagsáætlun. Einnig 
samþykkti bæjarstjórn 40 m.kr. 
framlag til framkvæmdanna í 
fjárhagsáætlun ársins 2020. 

Samkvæmt upphaflegu 
kostnaðarmati var gert ráð fyr-
ir að hönnunarkostnaður gæti 
orðið um 18,5 m.kr. vegna 
allra hæða hússins. Þegar við-
auki vegna framkvæmdanna 
var lagður fyrir bæjarstjórn 
í október misfórst alfarið að 
taka tillit til hönnunarkostnað-
ar arkitekta sem var þá þegar 
orðinn talsverður. Þetta leiddi 
til þess að samþykktur viðauki 
og fjárhagsáætlun 2020 vegna 
framkvæmda í ráðhúsi er um 20 
m.kr. lægri en annars hefði átt að 
vera. Enginn nema undirritaður 
getur tekið ábyrgð á þessum 
mistökum og biðst því afsökun-
ar á þeim.

Hönnun er að mestu lokið 
og var fundur framkvæmda- og 
tæknideildar með arkitektum 
haldinn í vikunni. Á grunni 
þess fundar verður ljóst hvaða 
hönnun er enn eftir og farið yfir 
hugsanleg frávik í kostnaði. Það 
er trú undirritaðs að kostnað-
ur vegna hönnunar verði eins 
og eðlilegt má teljast miðað 
við umfang og eðli verksins og 
nærri því sem upphaflega var 
áætlað.

Hönnun og framkvæmdir 
 í ráðhúsi Árborgar

Gísli H. 
Halldórsson,  
 
bæjarstjóri 
Sveitarfélagsins 
Árborgar

Aðalsafnaðarfundur  
Eyrarbakkasóknar 2020
Aðalsafnaðarfundur Eyrarbakkasóknar 
verður haldinn þriðjudaginn 3. mars kl. 
20 í Eyrarbakkakirkju. Á dagskrá eru 
hefðbundin aðalfundarstörf.
Allir eru hjartanlega velkomnir.
Sóknarnefnd Eyrarbakkakirkju.

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Árnessýslu
verður haldinn mánudagskvöldið þann 9. mars kl. 

20:30 í Félagsheimilinu á Flúðum.

Gestir fundarins verða:
Unnsteinn Snorri, framkvæmdastjóri LS 

Guðfinna Harpa, formaður LS

Stjórn FSÁ

Sunnlendinga 
lesa Dagskrána 

í hverri viku

82%
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·  B R E Z E L N
·  O B A Z D A  K R A U T S A L A T
·  R O U L A D E N
·  L E B E R K N Ö D E L S U P P E
·  W I E N E R  S C H N I T Z E L
·  C O R D O N  B L E U
·  O C H S E N B A C K E N
·  S A U E R K R A U T
·  K A R T O F F E L N

Hlaðborð
Þ Ý S K T

·  K A R T O F F E L K N Ö D E L
·  G R I L L H A X E
·  T O P F E N
·  S E R V I E T T E N K N Ö D E L
·  S E M M E L K N Ö D E L
·  S P Ä T Z L E
·  B A Y R I S C H  C R È M E
·  A P F E L S T R U D E L
·  A P F E L K U E C H E R L
 
 

Borðapantarnir: sími 480-4800 | info@eldhestar.is

Matseðill

Hlaðborð og gisting: 14,500 kr á mann
Hlaðborð: 7,900 kr á mann
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·  C O R D O N  B L E U
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Hlaðborð
Þ Ý S K T

·  K A R T O F F E L K N Ö D E L
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Borðapantarnir: sími 480-4800 | info@eldhestar.is

Matseðill

Hlaðborð og gisting: 14,500 kr á mann
Hlaðborð: 7,900 kr á mann

Hlaðborð og gisting: 12.500 kr. á mann
Hlaðborð: 5.900 kr. á mann

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 mars.

Selfoss
4. mars 2020

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

Báran, stéttarfélag auglýsir orlofshús félagsins í Grýluhrauni 9, Þverlág 2 á Flúðum,  
Borgarbyggð 12 í Svignaskarði (skiptibústaður), í Kiðárskógi 10 í Húsafelli (skiptibústaður)  
og íbúð á Akureyri (Ásatún 12) til leigu sumarið 2020 fyrir félagsmenn.
Umsóknarfrestur er frá 26. febrúar til 18. mars nk. 

Sótt er um á orlofssíðu Bárunnar, hægt er að fá aðstoð við umsóknarferlið  
á skrifstofu félagsins að Austurvegi 56, 800 Selfoss eða í síma 480 5000. 
 
Úthlutun orlofshúsa mun liggja fyrir þann 23. mars nk. 
Öllum umsóknum verður svarað.  
Greiðslufrestur er 2 vikur eftir að úthlutað verður.

Verð á vikudvöl í bústöðunum er 20.000 kr. og fyrir íbúð á Akureyri 22.000 kr.

Vikuleigan á Flúðum, Grýluhrauni og Svignaskarði er frá föstudegi til föstudags.
Vikuleigan á Akureyri og Húsafelli er frá miðvikudegi til miðvikudags.

Tímabilin eru:
Þverlág 2, Grýluhraun 9, Borgarbyggð 12 –  frá 29.05.2020 - 28.08.2020.
Akureyri, Kiðárskógur 10 -  frá 03.06.2020 - 02.09.2020.

Íbúðinni í Sóltúni 28, Reykjavík, verður ekki úthlutað  
heldur verður hún í sveigjanlegri leigu eins og ávallt. 

Báran, stéttarfélag
Austurvegi 56, 800 Selfoss – Sími 480 5000 -  baran@baran.is  
https://www.baran.is

Úthlutun orlofshúsa Bárunnar,  
stéttarfélags fyrir sumarið 2020

Foreldrar og starfsmenn 
fjórða bekkjar í Barnaskól-

anum á Eyrarbakka og Stokks-
eyri munu halda kökubasar til 
styrktar Hlöðveri Þorsteinssyni 
og konu hans Þóru Ósk Guð-
jónsdóttur þann 15. febrúar nk. á 
Stað á Eyrarbakka. Í tilkynningu 
frá foreldrum segir að: „Við 
viljum rétta þeim hjálparhönd á 
þessum erfiðu stundum, en þau 
eru búin að lenda í hverju áfall-
inu á fætur öðru. Fyrir tæpu ári 
fékk Hlöðver heilablóðfall sem 
gerði það að verkum að hann var 
lengi á sjúkrahúsi og fór síðan í 
kjölfarið í langa endurhæfingu á 
Grensás. Þóra er með lömunar-
sjúkdóm. Þau eiga 3 börn. Í byrj-
un febrúar datt Hlöðver úr stiga 
heima hjá sér og fékk slæman 
heilahristing o. fl. meiðsl. Hann 
er búinn að vera á sjúkrahúsi 
síðan þá og var mjög illa áttað-

ur og mun þurfa endurhæfingu 
á nýjan leik. Þrátt fyrir þessi 
áföll og fleiri sem hafa dunið á 
þeim eru þau alltaf brosandi og 
jákvæð og ávallt reiðubúin að 
rétta öðrum hjálparhönd, svo 
nú er komið að okkur að hjálpa 
þeim.“ Kökubasarinn verður á 
Stað, Eyrarbakka, laugardaginn 
15. febrúar frá klukkan 12. Allir 
eru hvattir til að mæta og kaupa 
kökur og styðja þannig við bak-
ið á fjölskyldunni. Þá biðja að-
standendur söfnunarinnar þá 
sem það geta að gefa kökur á 
basarinn þannig að nóg verði í 
boði. Tekið verður á móti kök-
um frá kl. 11.30 á Stað.

Þá er hægt að leggja inn á 
söfnunarreikning og styðja þau 
þannig beint. Reikningsnúm-
erið er: 0123-15-100291, kt. 
131273-5419.

Kökubasarinn seldist 
upp á 20 mínútum!

Við getum öll haft áhrif. Ráð-
stefna Skóla á grænni grein 

2020 var yfirskrift ráðstefnu 
Landverndar sem var haldin 7.  
febrúar sl. Þar var fjallað um 
þær áskoranir sem fylgja skóla-
starfi á tímum loftslagsbreytinga 
og var sjónum beint að valdefl-
andi aðferðum og verkfærum 
sem nota má með nemendum. 
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 
umhverfis- og auðlindaráðherra 
veitti viðurkenningar og leik-
skólinn Álfheimar fékk viður-
kenningu fyrir langt og farsælt 
starf með verkefnið Skólar á 
grænni grein.

Í umsögn Landverndar kem-
ur fram: „Álfheimar hóf þátt-
töku í Skólum á grænni grein 
árið 2003 en hafði fram að því 
verið þátttakandi í verkefni 
Landverndar „Vistvernd í verki“ 
vegna mikils áhuga á um-
hverfismálum. Skólinn hefur frá 

stofnun hans lagt mikla áherslu 
á útinám og hefur hann vakið 
sérstaka athygli fyrir verkefnið 
„Gullin í grenndinni“ sem er 
samvinnuverkefni á milli leik- 
og grunnskóla sem snýst um úti- 
nám. Leikskólinn hefur jarðgert 
allan sinn úrgang frá upphafi og 
er nú með s.k. ánamoltu þar sem 
lífrænar leifar eru brotnar niður 
með hjálp ánamaðka. Börnin 
hafa alla tíð verið mjög virk í 
öllu umhverfisstarfi skólans.  

Leikskólinn Álfheimar hef-
ur frá því í júní 2004 flaggað 
Grænfánanum sem er alþjóðlegt 
merki um gott umhverfisstarf 
í skólum og skipar vistvernd í 
verki stóran sess í starfi skól-
ans. Grænfáninn er afhentur 
til tveggja ára í senn og fékk 
leikskólinn hann endurnýjaðan 
2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 
2016 og 2018.  -gpp

Leikskólanum Álfheimum veitt  
viðurkenning á ráðstefnu Landverndar
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ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í verkið:
„Lausar kennslustofur við Vallaskóla 2020“

Verkið felur í sér smíði og uppsetningu á tveimur færanlegum kennslustof-
um og tengigangi á lóð Vallaskóla á Selfossi. 
Innifalið í tilboðsverði skal vera allur kostnaður við smíði, undirstöður, 
uppsetningu, flutning, lagnir og lagnaskurði og frágang í verklok. Einnig 
byggingarstjórn, hönnun og samskipti við byggingaryfirvöld.
Verklok eru 20. ágúst 2020

Helstu magntölur eru:

 Færanlegar kennslustofur  2 stk
 Tengigangur  u.þ.b 21 m
 Lagnaskurðir 60 m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með fimmtudeginum 27. 
febrúar 2020.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu hafa samband 
við skrifstofu Eflu á Suðurlandi í síma 412 6900, eða með tölvupósti í 
netfangið utbod.sudurland@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma-
númer og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofu, Austurvegi 1-5, 800 Selfoss fyrir 
kl. 11.00 föstudaginn 6. apríl 2020 og verða þau opnuð þar að viðstödd-
um þeim bjóðendum sem þess óska.

Árborg eignadeild

Aðalfundur Rauða krossins í Hvera-
gerði verður haldinn að Austurmörk 7 í 
Hveragerði, fimmtudaginn 5. mars kl. 

20:00.

Venjuleg aðalfundarstörf

Kaffiveitingar

Félagar og sjálfboðaliðar deildarinnar 
eru hvattir til að mæta.

Nýir félagar eru velkomnir á fundinn.

Stjórnin

Í framhaldi af greinaskrifum 
bæjarfulltrúa D-listans í Dag-

skrána, 12. febrúar síðastliðinn, 
er nauðsynlegt að bregðast við 
og taka af öll tvímæli um að 
undirritaður, sem bæjarstjóri 
Sveitarfélagsins Árborgar, tók 
ákvörðun um val á arkitektum 
til að hanna breytingar á ráðhúsi 
Árborgar. Sú ákvörðun var tekin 
á grunni þekkingar undirritaðs 
á störfum arkitektanna og að 
lokinni kynningu fyrir stjórn-
endum, m.a. á sviðsstjórafundi 
sem haldinn var þann 17. janúar 
2019. Undirrituðum þykir því 
miður ef skilja mátti svar hans, 
í bæjarráði þann 6. febrúar sl., á 
þann veg að ábyrgð á ákvörðun 
væri vísað á sviðsstjóra. 

Mikilvægt var að hönnunar-
lausnir yrðu snjallar, þannig 
að rúma mætti aukna starf-
semi án þess að ráðast í kaup á 
öðru húsnæði með tilheyrandi 
breytingum, eða byggingu á 
nýju, sem hefði hreinlega verið 
of tímafrekt og kostnaðarsamt. 
Undirritaður hafði frá fyrri tíð 
frábæra reynslu af störfum og 
ráðsnilli Björns Hallssonar sem 
arkitekts og hafði einnig starfað 
með Ólöfu Valdimarsdóttur á 
meðan hún var byggingarfull-
trúi Ísafjarðarbæjar. Í ljósi þeirr-
ar reynslu óskaði bæjarstjóri 
eftir að fá kynningu frá BÓ 
arkitektum á sviðsstjórafund í 
janúar 2019 til að kanna grund-
völl fyrir samstarfi. Í framhaldi 
sviðsstjórafundar óskaði bæjar-
stjóri eftir kostnaðaráætlun BÓ 
arkitekta vegna endurhönnun-
ar ráðhússins í heild sinni og 
lagði þá áætlun og umræður á 
sviðsstjórafundi til grundvallar 
ákvörðun um að hefja samstarf.

Það er ekki alltaf hægt að bíða
Breytingar í ráðhúsinu voru 
orðnar mjög aðkallandi á síð-
asta ári. Kjartan Björnsson bæj-
arfulltrúi D-lista benti m.a. á 
það í fyrirspurn sinni, þann 25. 
september 2019, að breytingar á 
ráðhúsi hefðu verið til umræðu í 
nokkur ár - en ekkert verið gert! 

Það var einfaldlega ekki 
lengur tími til þess að gera ekki 
neitt. Umræddar breytingar, 
sem hófust í lok síðasta sum-
ars, voru m.a. gerðar á grunni 
samþykktrar fjárhagsáætlunar 
2019 og tillagna sem kynntar 
voru í bæjarstjórn í mars á síð-
asta ári. Því til viðbótar var áríð-
andi að gera ráðstafanir þannig 
að nauðsynleg þjónusta rúmist 
áfram í ráðhúsinu þrátt fyrir ört 
vaxandi þjónustuþörf í stækk-

andi sveitarfélagi. Breytingarn-
ar munu auk þess færa húsið 
og starfsemina til nútímalegra 
horfs, en það var löngu orðið 
nauðsynlegt. 

Í grein sjálfstæðismanna er 
spurt hvort þenja þurfi út stjórn-
sýsluna. Það hljómar auðvitað 
eins og fólkið í ráðhúsinu muni 
hafa lítið fyrir stafni – sem er 
firra. Reikna má með að þetta 
sé sett fram í pólitísku skyni 
því að bæjarfulltrúarnir hljóta 
að gera sér grein fyrir þeim 
verkefnum sem sveitarfélagið 
stendur frammi fyrir. Á síðustu 
árum hefur aðkeypt þjónusta frá 
verkfræðistofum og ýmsum sér-
fræðingum valdið yfirþyrmandi 
miklum kostnaði fyrir sveitar-
félagið. Það er vandi sem nú 
er verið að ná tökum á og hef-
ur þegar náðst mikill árangur. 
Kannski greinarhöfundar vilji 
halda í þá gömlu kostnaðarsömu 
vegferð að kaupa sem mest frá 
einkafyrirtækjum – með tilheyr-
andi missi á þekkingu og yfirsýn 
– og þá má alveg spyrja í þágu 
hverra það sé. 

Uppfærslan á ráðhúsinu er 
því hvorki óþarfi né sýndar-
mennska, heldur er um að ræða 
hagsmuni sveitarfélagsins og 
framkvæmdirnar nauðsyn-
legar til að styrkja starfsemina 
þannig að skila megi verkefnum 
sveitarfélagsins með sóma. Þá 
þarf tæpast að ræða hve mikil-
vægt er að geta boðið starfsfólki 
upp á gott starfsumhverfi.

Undirbúningur og áætlanir
Hafið er yfir allan vafa að 
framkvæmdir í ráðhúsinu eru 
nauðsynlegar og að um er að 
ræða þarft verk í þágu sveitar-
félagsins. Jafnframt er engin 
ástæða til að ætla annað en að 
vel hafi verið farið með fjár-
muni og að kostnaður verksins 
standist samanburð við önnur 
sambærileg verk og kostnað-
arstaðla. Hinsvegar skal ekki 
draga dul á að mistök áttu sér 
stað í framgangi málsins. Sér-
staklega er það leitt að viðauki 
við fjárhagsáætlun skyldi ekki 
samþykktur fyrr en í október, 
því að núverandi bæjaryfirvöld 
hafa lagt áherslu á að gera við-
auka tímanlega – nokkuð sem 
allur gangur var á hér áður.

Mistök sem orðið hafa eiga 
sér ýmsar skýringar en í megin-
dráttum var rót vandans miklar 
mannabreytingar sem áttu sér 
stað á sama tíma og verið var 
að vinna að undirbúningi fram-
kvæmdanna. Þær leiddu til þess 
að stjórnun verkefna dreifðist á 
fleiri hendur en æskilegt hefði 
verið. Reyndar hefur stjórnun 
verkefna sveitarfélagsins legið 
í svo miklum mæli hjá verk-
fræðistofum og einkafyrirtækj-
um úti í bæ á undanförnum árum 
að yfirsýn innan sveitarfélagsins 

hefur versnað, álag aukist og 
kostnaður vaxið. Trúlega hefur 
þetta gerst vegna of mikils að-
halds í mannaráðningum.

Það var augljóst forgangs-
verkefni síðastliðið sumar að 
stofna og byggja upp nýja 
framkvæmda- og tæknideild á 
mannvirkja- og umhverfissviði, 
en hlutverk deildarinnar er m.a. 
að hafa yfirsýn og stjórn á öll-
um framkvæmda- og viðhalds-
verkefnum Árborgar, undirbúa 
kostnaðar- og fjárhagsáætlanir 
og tryggja góð kjör til sveitarfé-
lagsins. Deildin tók til starfa um 
miðjan ágúst 2019 að loknum 
ráðningum sviðsstjóra sviðsins, 
deildarstjóra, og verkefnastjóra 
og hefur nú þegar náð mjög góð-
um árangri í stjórnun og kostn-
aðaraðhaldi. 

Afsökunarbeiðni
Á grunni kostnaðaráætlunar sem 
lá fyrir í september samþykkti 
bæjarstjórn, í október 2019, 
auknar framkvæmdir í ráðhúsinu 
upp á um 35 milljónir, með við-
auka við fjárhagsáætlun. Einnig 
samþykkti bæjarstjórn 40 m.kr. 
framlag til framkvæmdanna í 
fjárhagsáætlun ársins 2020. 

Samkvæmt upphaflegu 
kostnaðarmati var gert ráð fyr-
ir að hönnunarkostnaður gæti 
orðið um 18,5 m.kr. vegna 
allra hæða hússins. Þegar við-
auki vegna framkvæmdanna 
var lagður fyrir bæjarstjórn 
í október misfórst alfarið að 
taka tillit til hönnunarkostnað-
ar arkitekta sem var þá þegar 
orðinn talsverður. Þetta leiddi 
til þess að samþykktur viðauki 
og fjárhagsáætlun 2020 vegna 
framkvæmda í ráðhúsi er um 20 
m.kr. lægri en annars hefði átt að 
vera. Enginn nema undirritaður 
getur tekið ábyrgð á þessum 
mistökum og biðst því afsökun-
ar á þeim.

Hönnun er að mestu lokið 
og var fundur framkvæmda- og 
tæknideildar með arkitektum 
haldinn í vikunni. Á grunni 
þess fundar verður ljóst hvaða 
hönnun er enn eftir og farið yfir 
hugsanleg frávik í kostnaði. Það 
er trú undirritaðs að kostnað-
ur vegna hönnunar verði eins 
og eðlilegt má teljast miðað 
við umfang og eðli verksins og 
nærri því sem upphaflega var 
áætlað.

Hönnun og framkvæmdir 
 í ráðhúsi Árborgar

Gísli H. 
Halldórsson,  
 
bæjarstjóri 
Sveitarfélagsins 
Árborgar

Aðalsafnaðarfundur  
Eyrarbakkasóknar 2020
Aðalsafnaðarfundur Eyrarbakkasóknar 
verður haldinn þriðjudaginn 3. mars kl. 
20 í Eyrarbakkakirkju. Á dagskrá eru 
hefðbundin aðalfundarstörf.
Allir eru hjartanlega velkomnir.
Sóknarnefnd Eyrarbakkakirkju.

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Árnessýslu
verður haldinn mánudagskvöldið þann 9. mars kl. 

20:30 í Félagsheimilinu á Flúðum.

Gestir fundarins verða:
Unnsteinn Snorri, framkvæmdastjóri LS 

Guðfinna Harpa, formaður LS

Stjórn FSÁ

Sunnlendinga 
lesa Dagskrána 

í hverri viku

82%
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Hlaðborð: 7,900 kr á mann

Hlaðborð og gisting: 12.500 kr. á mann
Hlaðborð: 5.900 kr. á mann

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 mars.

Selfoss
4. mars 2020

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

Báran, stéttarfélag auglýsir orlofshús félagsins í Grýluhrauni 9, Þverlág 2 á Flúðum,  
Borgarbyggð 12 í Svignaskarði (skiptibústaður), í Kiðárskógi 10 í Húsafelli (skiptibústaður)  
og íbúð á Akureyri (Ásatún 12) til leigu sumarið 2020 fyrir félagsmenn.
Umsóknarfrestur er frá 26. febrúar til 18. mars nk. 

Sótt er um á orlofssíðu Bárunnar, hægt er að fá aðstoð við umsóknarferlið  
á skrifstofu félagsins að Austurvegi 56, 800 Selfoss eða í síma 480 5000. 
 
Úthlutun orlofshúsa mun liggja fyrir þann 23. mars nk. 
Öllum umsóknum verður svarað.  
Greiðslufrestur er 2 vikur eftir að úthlutað verður.

Verð á vikudvöl í bústöðunum er 20.000 kr. og fyrir íbúð á Akureyri 22.000 kr.

Vikuleigan á Flúðum, Grýluhrauni og Svignaskarði er frá föstudegi til föstudags.
Vikuleigan á Akureyri og Húsafelli er frá miðvikudegi til miðvikudags.

Tímabilin eru:
Þverlág 2, Grýluhraun 9, Borgarbyggð 12 –  frá 29.05.2020 - 28.08.2020.
Akureyri, Kiðárskógur 10 -  frá 03.06.2020 - 02.09.2020.

Íbúðinni í Sóltúni 28, Reykjavík, verður ekki úthlutað  
heldur verður hún í sveigjanlegri leigu eins og ávallt. 

Báran, stéttarfélag
Austurvegi 56, 800 Selfoss – Sími 480 5000 -  baran@baran.is  
https://www.baran.is

Úthlutun orlofshúsa Bárunnar,  
stéttarfélags fyrir sumarið 2020

Foreldrar og starfsmenn 
fjórða bekkjar í Barnaskól-

anum á Eyrarbakka og Stokks-
eyri munu halda kökubasar til 
styrktar Hlöðveri Þorsteinssyni 
og konu hans Þóru Ósk Guð-
jónsdóttur þann 15. febrúar nk. á 
Stað á Eyrarbakka. Í tilkynningu 
frá foreldrum segir að: „Við 
viljum rétta þeim hjálparhönd á 
þessum erfiðu stundum, en þau 
eru búin að lenda í hverju áfall-
inu á fætur öðru. Fyrir tæpu ári 
fékk Hlöðver heilablóðfall sem 
gerði það að verkum að hann var 
lengi á sjúkrahúsi og fór síðan í 
kjölfarið í langa endurhæfingu á 
Grensás. Þóra er með lömunar-
sjúkdóm. Þau eiga 3 börn. Í byrj-
un febrúar datt Hlöðver úr stiga 
heima hjá sér og fékk slæman 
heilahristing o. fl. meiðsl. Hann 
er búinn að vera á sjúkrahúsi 
síðan þá og var mjög illa áttað-

ur og mun þurfa endurhæfingu 
á nýjan leik. Þrátt fyrir þessi 
áföll og fleiri sem hafa dunið á 
þeim eru þau alltaf brosandi og 
jákvæð og ávallt reiðubúin að 
rétta öðrum hjálparhönd, svo 
nú er komið að okkur að hjálpa 
þeim.“ Kökubasarinn verður á 
Stað, Eyrarbakka, laugardaginn 
15. febrúar frá klukkan 12. Allir 
eru hvattir til að mæta og kaupa 
kökur og styðja þannig við bak-
ið á fjölskyldunni. Þá biðja að-
standendur söfnunarinnar þá 
sem það geta að gefa kökur á 
basarinn þannig að nóg verði í 
boði. Tekið verður á móti kök-
um frá kl. 11.30 á Stað.

Þá er hægt að leggja inn á 
söfnunarreikning og styðja þau 
þannig beint. Reikningsnúm-
erið er: 0123-15-100291, kt. 
131273-5419.

Kökubasarinn seldist 
upp á 20 mínútum!

Við getum öll haft áhrif. Ráð-
stefna Skóla á grænni grein 

2020 var yfirskrift ráðstefnu 
Landverndar sem var haldin 7.  
febrúar sl. Þar var fjallað um 
þær áskoranir sem fylgja skóla-
starfi á tímum loftslagsbreytinga 
og var sjónum beint að valdefl-
andi aðferðum og verkfærum 
sem nota má með nemendum. 
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 
umhverfis- og auðlindaráðherra 
veitti viðurkenningar og leik-
skólinn Álfheimar fékk viður-
kenningu fyrir langt og farsælt 
starf með verkefnið Skólar á 
grænni grein.

Í umsögn Landverndar kem-
ur fram: „Álfheimar hóf þátt-
töku í Skólum á grænni grein 
árið 2003 en hafði fram að því 
verið þátttakandi í verkefni 
Landverndar „Vistvernd í verki“ 
vegna mikils áhuga á um-
hverfismálum. Skólinn hefur frá 

stofnun hans lagt mikla áherslu 
á útinám og hefur hann vakið 
sérstaka athygli fyrir verkefnið 
„Gullin í grenndinni“ sem er 
samvinnuverkefni á milli leik- 
og grunnskóla sem snýst um úti- 
nám. Leikskólinn hefur jarðgert 
allan sinn úrgang frá upphafi og 
er nú með s.k. ánamoltu þar sem 
lífrænar leifar eru brotnar niður 
með hjálp ánamaðka. Börnin 
hafa alla tíð verið mjög virk í 
öllu umhverfisstarfi skólans.  

Leikskólinn Álfheimar hef-
ur frá því í júní 2004 flaggað 
Grænfánanum sem er alþjóðlegt 
merki um gott umhverfisstarf 
í skólum og skipar vistvernd í 
verki stóran sess í starfi skól-
ans. Grænfáninn er afhentur 
til tveggja ára í senn og fékk 
leikskólinn hann endurnýjaðan 
2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 
2016 og 2018.  -gpp

Leikskólanum Álfheimum veitt  
viðurkenning á ráðstefnu Landverndar
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Efni sendist á: dagskrain@prentmet.is

Halldór Jóhann (t.v.) innsiglar samninginn við Þóri Haraldsson formann 
handknattleiksdeildar. Ljósmynd: Umf. Selfoss/ÁÞG

Halldór Jóhann tekur við Selfoss
HANDBOLTI Handknattleiksdeild 
Umf. Selfoss hefur ráðið Hall-
dór Jóhann Sigfússon sem þjálf-
ara meistaraflokks karla frá og 
með næsta tímabili, en Halldór 
skrifaði undir þriggja ára samn-
ing við Selfoss. Auk þess að 
þjálfa meistaraflokk mun hann 
verða framkvæmdastjóri hand-
knattleiksakademíunnar sem 
deildin rekur í samstarfi við 
Fjölbrautaskóla Suðurlands.

Halldór er uppalinn KA-mað-
ur og spilaði auk þess með Fram 
hér heima. Þá hefur hann einnig 
spilað með TSG Friesenheim 

og TUSEM Essen í Þýskalandi. 
Hann hóf þjálfaraferil sinn hjá 
kvennaliði Fram sem hann gerði 
að Íslandsmeisturum árið 2013. 
Halldór þjálfaði FH í fimm ár og 
gerði liðið að deildarmeisturum 
árið 2017 og bikarmeisturum í 
fyrra. Þá er hann einnig aðstoðar-
þjálfari A-landsliðs kvenna.

Handknattleiksdeild Selfoss 
er gríðarlega ánægð með að hafa 
náð samningi við Halldór sem 
mun halda áfram því metnað-
arfulla starfi sem hefur verið í 
gangi á Selfossi undanfarin ár.
 -esó

Fjórir Selfyssingar í hæfileika-
mótun HSÍ og Bláa lónsins

HANDBOLTI Fjórir Selfys-
singar voru á dögunum valdir 
í hæfileikamótun HSÍ og Bláa 
lónsins sem fram fer helgina 
28. febrúar til 1. mars nk. Þar 
æfa strákar og stelpur fædd árið 
2006 og fá leikmenn smjörþef-
inn af því hvernig yngri lands-

lið HSÍ æfa hverju sinni. Að 
þessu sinni voru þeir Birkir Óli 
Gunnarsson, Guðmundur Stef-
ánsson, Jónas Karl Gunnlaugs-
son og Sesar Örn Harðarson 
valdir til þátttöku. Þjálfarar eru 
þau Halldór Jóhann Sigfússon 
og Rakel Dögg Bragadóttir.

F.v. Jónas Karl, Sesar Örn og Guðmundur (á myndina vantar Birki Óla).
Ljósmynd: Umf. Selfoss/ÁÞG

Þór Davíðsson (t.v.) og Egill Blön-
dal. Ljósmynd úr safni Umf. Selfoss

Mikil festa í starfi júdódeildar
JÚDÓ Fram kom á aðalfundi 
júdódeildar UMFS, sem fór 
fram í Tíbrá sl. fimmtudag, 
að mikil festa er í starfsemi 
deildarinnar. Iðkendum fjölgar 
ár frá ári, góður árangur náðist 
á mótum bæði innanlands sem 
utan og er fjárhagur deildar-
innar afar traustur. Stjórn 
deildarinnar var öll endurkjör-
in á fundinum.

Aðalfundur taekwondo-
deildar Selfoss fer fram í Tíbrá 
þriðjudaginn 3. mars kl. 20:00.

Fjöldi Sunnlendinga tók þátt 
í hæfileikamótun N1 og KSÍ

KNATTSPYRNA Hæfileikamótun 
N1 og KSÍ var með æfingar á 
Suðurlandi þann 6. febrúar. Alls 
mættu 33 leikmenn frá þrem-
ur félögum á Suðurlandi á æf-
ingarnar sem fóru fram í Ham-

arshöllinni í Hveragerði. Leik-
menn stóðu sig að vanda með 
sóma og gáfu allt í æfingarnar 
sem gengu vel.

Umsóknarmenn æfinganna 
voru Lúðvík Gunnarsson, þjálf-

ari í hæfileikamótun og Elías 
Örn Einarsson, markmanns-
þjálfari. Þeim til aðstoðar að 
þessu sinni var Fanney Úlfars-
dóttir, þjálfari hjá KFR.

Ljósmyndir: KSÍ

Sigur hjá stelpunum í Eyjum
HANDBOLTI Stelpurnar okkar 
gerðu góða ferð til Eyja og 
sigruðu ÍBV U með þremur 
mörkum, 25-28 á sunnudag.

Selfyssingar tóku frum-
kvæðið strax í byrjun og stýrðu 
leiknum frá upphafi, þær voru 
tveimur mörkum yfir í hálf-
leik 12-14. Stelpurnar gerðu 
þetta spennandi undir lok leiks 
og náðu Eyjastúlkur að jafna 
leikinn, 25-25, þegar um fimm 
mínútur voru eftir. Selfyssingar 
skoruðu hins vegar síðustu þrjú 
mörkin og sigldu báðum stig-
unum heim.

Mörk Selfoss: Katla Mar-
ía Magnúsdóttir 10/2, Agnes 
Sigurðardóttir 6, Katla Björg 
Ómarsdóttir 5, Elín Krista Sig-
urðardóttir 4, Hulda Dís Þrast-
ardóttir 2/1, Rakel Guðjóns-

dóttir 1. Varin skot: Henriette 
Östergaard 17.

Enn sitja stelpurnar sem 
fastast í þriðja sæti deildarinnar 
með 28 stig. Næsti leikur hjá 

stelpunum er í Hafnarfirði á 
föstudaginn kl. 19:30 gegn FH, 
sem situr í öðru sæti deildar-
innar, sannkallaður toppslagur 
þar á ferð.

Katla María var allt í öllu í sóknarleik Selfoss. Ljósmynd: Umf. Selfoss/IHH

Selfoss vann fjögurra marka 
sigur í Mýrinni síðastliðið 

mánudagskvöld, 29-33, en Sel-
fyssingar áttu harma að hefna 
gegn Stjörnunni eftir síðasta leik 
liðanna í Coca Cola-bikarnum. 

Sigur Selfyssinga var aldrei 
í hættu. Strákarnir náðu frum-
kvæðinu strax í byrjun og 
slepptu því aldrei. Þeir náðu 
fimm marka forskoti undir lok 
fyrri hálfleiks en leiddu með 
fjórum mörkum í leikhléi, 11-
15. Stjarnan náði að minnka 
muninn niður í þrjú mörk í byrj-
un seinni hálfleiks en þá gáfu 
Selfyssingar í og náðu mest 
sjö marka forystu þegar um 10 
mínútur voru eftir af leiknum. 
Selfoss gaf aðeins eftir undir lok 
leiks en sigurinn aldrei í hættu 

og glæsilegur fjögurra marka 
sigur á sterku liði Stjörnunnar 
staðreynd, 29-33. 

Haukur Þrastarson var 
markahæstur með 8/4 mörk, 
Magnús Öder Einarsson skoraði 
7 og Atli Ævar 6 mörk. Einar 
Sverrisson skoraði 5 mörk og 
þeir Ísak Gústafsson, Daníel 
Karl Gunnarsson og Tryggvi 
Þórisson voru allir með tvö 
mörk. Guðni Ingvarsson skoraði 
eitt mark. Alexander Hrafnkels-
son varði 8 skot (33%) og Ein-
ar Baldvin Baldvinsson 5 skot 
(27%). Selfoss er því áfram í 4. 
sæti deildarinnar með 25 stig, 
jafnmörg stig og Haukar og Aft-
urelding. Nú tekur við bikarpása 
en næsti leikur strákanna er í 
Hleðsluhöllinni gegn Haukum.

Endurreisn í Mýrinni

Magnús Öder lék á als oddi og skor-
aði 7 mörk í leiknum. Umf. Selfoss / 
IH
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1. deild karla í körfubolta

Fimmtudaginn 27. feb. kl. 19:15
Íþróttahús Vallaskóla

SELFOSS - SKALLAGRÍMUR
Guggusund - ungbarnasund
Ný námskeið hefjast
12., 13. og 14. mars
Byrjendur frá 2 mánaða
Námskeið 2: ca. 714 mánaða
Námskeið 3: ca. 12 ára
Námskeið 4: ca. 24 ára
Námskeið 5: ca. 46 ára
Sundskóli fyrir börn 56 ára og eldri

Skráning og upplýsingar á 
guggahb@simnet.is og í síma 848 1626.
Sjá Guggusund á www.selfoss.net.

Guðbjörg H. Bjarnadóttir, íþróttakennari

Ársskýrsla
Ungmennafélags Selfoss

starfsárið 2010

Helstu magntölur eru:
• Gröftur                   2660 m3 

• Styrktarlag og fylling í
 lagnaskurði 5800 m3

• Fleygun 1300 m3

• Malbik                                3360 m3

• Fráveitulagnir                                860 m
• Vatnsveitulagnir                            400 m
• Hitaveitulagnir                              610 m

Hveragerðisbær óskar eftir tilboðum í verkið:  
KAMBALAND 2020.
Verklok eru 15. október 2020.

Verkið felur í sér gerð á nýjum götum í hverfinu, 
Kambalandi í Hveragerði.  Búið er að grafa laust 
efni upp úr hluta af götustæðum og leggja hluta 
af fráveitu og kaldavatnsstofnum.

Verktaki skal jarðvegsskipta götustæði 
samkvæmt kennisniðum, leggja styrkar- og 
burðarlög, malbika götur og gangstíga og steypa 
kantsteina.

Verktaki skal einnig leggja fráveitu, vatnsveitu, 
hitaveitu og ýmist leggja eða aðstoða við 
lagningu annara veitulagna.

Útboð

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá 
og með mánudeginum 17. feb. 2020. Senda 
skal beiðni um útboðsgögn á Bárð Árnason á 
netfangið ba@efla.is og gefa upp nafn bjóðanda, 
kennitölu, heimilisfang, síma og netfang.

Tilboðum skal skila til skrifstofu 
Hveragerðisbæjar, Breiðumörk 20, 810 
Hveragerði, fyrir kl. 11:00, miðvikudaginn 
4. mars 2020 og verða þau opnuð þar að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Byggingafulltrúinn 
í Hveragerði
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HESTAÍÞRÓTTIR Þriðjudaginn 
18. feb rúar var gríðarlega sterk 
keppni í Suðurlandsdeildinni 
þar sem keppt var í fjórgangi. 
Að venju voru 48 knapar úr 12 
liðum sem öttu kappi. Frábær 
stemming var í höllinni og full 
stúka. Fóðurblandan gaf öllum 
knöpum í úrslitum fóðurbæti 
í verðlaun og var einnig með 
kynningu í anddyri Rangár-
hallarinnar og þökkum við þeim 
kærlega fyrir. Í úrslitum at-
vinnumanna þurfti sætaröðun til 
þess að skera úr um sigurvegara 
og voru það Elin Holst og Gíg-
ur frá Ketilsstöðum sem sigruðu 
en Brynja Amble á Goða frá 
Ketilsstöðum liðsfélagi hennar 
í liði Byko varð í öðru sæti. Í 
úrslitum áhugamanna var Elín 
Magnea Björnsdóttir á Melódíu 
frá Hjarðarholti sem sigraði eftir 
gríðarlega sterk úrslit þar sem 
8 knapar áttu sæti. Það var lið 
Krappa sem sigraði liðakeppn-
ina í fjórgangi en lið þeirra átti 
3 knapa í úrslitum, það voru 
Lea Schell á Kná frá Korpu sem 
endaði í 6. sæti í flokki atvinnu-
manna og í flokki áhugamanna 
voru það Karen Konráðsdóttir 
á Lilju frá Kvistum sem end-
aði í fjórða sæti og Þorgils Kári 
Sigurðsson á Fáki frá Kaldbak 

endaði í þriðja sæti. Glæsilegur 
árangur hjá liði Krappa.

Eftir fyrstu tvær keppnirnar 
er það lið Byko sem leiðir liða-
keppnina með 142 stig en lið 

Húsasmiðjunnar kemur fast á 
hæla þeirra með 133 stig.

Næsta grein í Suðurlands-
deildinni er fimmgangur sem 
fram fer þann 3. mars nk.

Suðurlandsdeildin heldur áfram göngu sinni

Úrslit atvinnumanna. F.v. Lea Schell, Stella Sólveig Pálmarsdóttir, Hanna 
Rún Ingibergsdóttir, Sara Sigurbjörnsdóttir, Brynja Amble, Elin Holst, Ólafur 
Þórisson formaður Geysis, Einar Ásgeirsson frá Fóðurblöndunni, Eiríkur Vil-
helm Sigurðarson mótsstjóri Suðurlandsdeildarinnar og Alma Gulla Matthí-
asdóttir stjórnarmaður í Suðurlandsdeild. Mynd: Eiðfaxi.is

Úrslit áhugamanna. Mynd: Eiðfaxi.is

FRJÁLSAR MÍ fullorðinna var 
haldið í Kaplakrika um liðna 
helgi, 22. – 23. feb.  HSK Sel-
foss átti þar góðan hóp kepp-
enda sem öll stóðu sig með 
prýði.  Uppskeran var eitt gull, 
eitt silfur og eitt brons, ásamt 
HSK-metum og persónulegum 
bætingum.

Eva María Baldursdóttir Sel-
foss sigraði í hástökki kvenna er 
hún vippaði sér yfir 1,76 m og 
bætti sig innanhúss um þrjá cm. 
Nú á hún jafnhátt innan- og utan-
húss. Þetta er HSK met í þrem-
ur flokkum stúlkna; 16–17 ára, 
18–19 ára og 20–22 ára.  Fjóla 
Signý Hannesdóttir Selfoss hirti 

silfrið í 60 m grindahlaupinu á 
fínum tíma 9,10 sek. en hún á 
best 9,00 sek.  og Hildur Helga 
Einarsdóttir einnig í Selfoss tók 
svo brons í kúluvarpi kvenna 
með kast upp á 11,19 m. HSK 
Selfoss átti að sjálfsögðu fleiri 
keppendur sem stóðu sig allir 
vel og voru flestir að bæta sinn 
persónulega árangur. Goði Gnýr 
Guðjónsson Heklu er einn þeirra 
en hann setti HSK-met í flokki 
16–17 ára pilta, bætti sig um 
rúmar fimm sek. í 800 m hlaupi 
karla þegar hann kom fimmti í 
mark á 2:06,38 mín.  Nánar má 
lesa um úrslit mótsins á fri.is.

Meistaramót Íslands fullorðinna innanhúss 2020:

Eva María Íslandsmeistari

Danijel Majkic til 
liðs við Selfoss

KNAT TSPYRNA 
Knattspyrnu-
deild Selfoss 
hefur samið 
við Danijel 
Majkic um 
að leika með 
liðinu í 2. 
deild í sumar. 
Danijel er 32 ára og er frá Bosn-
íu.

,,Fyrstu dagarnir voru sér-
stakir hér og tók það mig smá 
tíma að venjast breyttum að-
stæðum en þetta verður bara 
betra með hverjum deginum,“ 
segir Danijel.

Hann getur leyst nokkrar 
stöður á vellinum í vörn og á 
miðju. Danijel hefur komið víða 
við á sínum ferli og spilað í lönd-
um eins og Svíþjóð, Rússlandi, 
Líbíu og í heimalandinu, Bosníu.

,,Ég hef í raun bara heyrt 
góða hluti um landið og fólkið. 
Leikmennirnir, þjálfararnir og 
fólkið í kringum félagið hef-
ur verið frábært hingað til. Svo 
hefur heimsbyggðin fengið að 
fylgjast með uppgangi íslenska 
boltans undanfarin ár svo að ég 
ákvað að stökkva til og prófa að 
spila á Íslandi,“ sagði Danijel að 
lokum.
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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.

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 karlafundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

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

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands
Miðvikudaga kl. 10–14

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

facebook.com/batasetur

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

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

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

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

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

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

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

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

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

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

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

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

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

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

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

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

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

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

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

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

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

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

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

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

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

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

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

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

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

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

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

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

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

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

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

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

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

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

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

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

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

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

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

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

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

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

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

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

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

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

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

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

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

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

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

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

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

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

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

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

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

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

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

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

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

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

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

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

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

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

KIRKJUR HEILSA

BÍLAR
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

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

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

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

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

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

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

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

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

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

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

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

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

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

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

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

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

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

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

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

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

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

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

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

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

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

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

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

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

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

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

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

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

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

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

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

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

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

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

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

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

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

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

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

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

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

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

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

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

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

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

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

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

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

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

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

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

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

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

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

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

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

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

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

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

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

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

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

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

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.
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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
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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
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Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf
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Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.
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Áttu erfitt með að hætta að 
borða? OA 12 spora fundir 
Overeaters Anonymus alla 

þriðjudaga kl. 17:30 Hrísholti 8.
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Vöfflukaffi með 
íslenskum rjóma og 

rabarbarasultu!
Átjánda vöfflu-
kaffi vetrarins 
verður haldið 
næsta föstudag 
28. febrúar á 
Eyravegi 15 
annarri hæð 
klukkar 17. Gestur fundarins 
verður Guðni Ágústsson fyrr-
verandi landbúnaðarráðherra 
og Selfyssingur. Hann mun 
m.a. ræða um hlutverk MBF-
hússins í nýjum miðbæ 
Selfoss, landbúnað sem er 
hornkerling í stjórnarráðinu, 
og verður óspar á sögur af 
fólki sem léttir lundina á 
góunni. Allir velkomnir.

Menntaður matreiðslumaður, 
með rúmlega 30 ára starfs-
reynslu, óskar eftir vinnu á 
Selfossi eða nágrenni. Sími 659 
5828. Netfang: nordurstigur@
hotmail.com. Eduardo.

Árbæjarkirkja
Guðsþjónusta sd. 1. mars, kl. 
11.00. Boðið í heita súpu í safn-
aðarheimilinu á eftir.

Hagakirkja
Guðsþjónusta sd. 1. mars, kl. 
14.00. Boðið í kaffi í safnað-
arheimilinu á eftir.

Hrepphólakirkja
Kirkjuskóli laugardaginn 29. 
febrúar kl. 11. Biblíusaga, söng-
ur og gleði. Umsjón: Óskar, 
Jóna Heiðdís og Margrét Inga.

Hrunakirkja
Hversdagsmessa fimmtudaginn 
5. mars kl. 20. Söngur, orð, hug-
vekja og bæn.

Hveragerðiskirkja
Fjölskyldumessa kl. 11. Umsjón 
með stundinni hafa sr. Ninna Sif 
og Signý Ósk. Kirkjukórinn 
syngur undir stjórn Miklós 
Dalmay.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta kl. 14. Sr. Ninna 
Sif Svavarsdóttir þjónar, 
Kirkjukór Hveragerðis- og 
Kotstrandarsókna syngur undir 
stjórn Miklós Dalmay.

Hvítasunnukirkjan Selfossi
Sunnudaga kl. 11:00. Samkoma, 
sunnudagaskóli og kaffiveit-
ingar. English translation ava-
ilable. www.selfossgospel.is.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 1. mars kl. 
11.00. Sr. Egill Hallgrímsson 
annasta prestsþjónustuna. 
Organisti er Jón Bjarnason.

Mosfellskirkja í Grímsnesi
Messa miðvikudagskvöld 4. 
mars kl. 20.30. Sr. Egill Hallgríms. 
annast prestsþjónustuna.

Sólheimakirkja
Messa í Sólheimakirkju kl. 14.00 
sunnudaginn 1. mars. Altaris-
ganga. Prestar sr. Birgir Thom-
sen og Kristján Valur Ingólfsson. 
Organisti Ester Ólafsdóttir.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 1. mars kl. 
11:00. Kirkjukórinn syngur, org-
anisti Edit A. Molnár. Prestur 
Gunnar Jóhannesson. Súpa og 
brauð á eftir messu. Sunnu-
dagskólinn kl. 13:00.

Stokkseyrarkirkja
Eyrarbakkaprestakall sameigin-
legur sunnudagaskóli í Stokks-
eyrarkirkju sunnudaginn 1. mars 
kl. 11.00. Biblíusögur, söngur og 
spjall. Rebbi refur kemur í heim-
sókn.

Víkurkirkja í Mýrdal
Æskulýðsguðsþjónusta með 
þátttöku kirkjuskólabarna úr öllu 
prestakallinu verður í Víkurkirkju 
nk. sunnudag, 1. mars, kl. 11:00.
Sungnir verða söngvar sem 
henta öllum aldri. Brian R. 
Haroldsson og félagar í 
Samkórnum leiða tónlistina. 
Hafdís og Klemmi, Tófa og 
Nebbi munu kíkja í heimsókn. 
Fjölmennum og tökum þátt í 
skemmtilegri samkomu í kirkj-
unni. Fullorðnir sérstaklega vel-
komnir.

Hádegisverðar-
fundur verður í 
sal Tryggva skála 
laugardaginn 29. 
febr úar kl. 11:30. 
Súpa dagsins fyrir fundar-
gesti gegn vægu gjaldi. Allir 
velkomnir.

Sjálfstæðisfélagið Óðinn

Hádegisfundur

endurmenntun.lbhi.is
endurmenntun@lbhi.is • 433 5000
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Uppbyggingarsjóður Suður-
lands er hluti af Sókn-

aráætlun Suðurlands. Með 
samþykkt nýrrar Sóknaráætl-
unar Suðurlands 2020-2024 
hafa verið samþykkt ný mark-
mið og áherslur sjóðsins fyrir 
sama tímabil. Ný markmið og 
áherslur opna tækifæri fyrir ný 
og fjölbreyttari verkefni. Upp-
byggingarsjóður Suðurlands er 
samkeppnissjóður sem þýðir 
að vel mótuð verkefni, skýrar 
og góðar umsóknir, eru líklegri 
til að hljóta styrki. Búið er að 
opna fyrir umsóknir fyrir fyrri 
úthlutun úr sjóðnum á þessu ári 
og verður opið fyrir umsóknir til 
og með 3. mars, kl. 16.00. Upp-
byggingarsjóður Suðurlands út-
hlutar styrkjum tvisvar á ári og 
er seinni úthlutun að hausti. Á 
síðasta ári var úthlutað samtals 
52 styrkjum til atvinnu- og ný-
sköpunarverkefna og 101 styrk 
til menningarverkefna. Hæsti 
styrkur á síðasta ári var 2,5 m.kr.

Umsóknir fyrir verkefni í 
sjóðinn geta uppfyllt eina eða 
fleiri áherslur sjóðsins en skil-
yrði er að öll verkefni uppfylli 

Ný markmið og áherslur Upp-
byggingarsjóðs Suðurlands

að lágmarki markmið sjóðsins 
í þeim flokki sem það tilheyr-
ir, menningu eða atvinnu- og 
nýsköpun. Ráðgjafar á vegum 
Samtaka sunnlenskra sveitar-
félaga (SASS) eru staðsettir á 
sex stöðum á Suðurlandi og eru 
tilbúnir til að aðstoða við mót-
un verkefna og veita ráðgjöf við 
gerð umsókna. Ítarlegri upp-
lýsingar um sjóðinn, ráðgjafa 
sjóðsins og fyrri úthlutanir eru 
að finna á heimasíðu samtak-
anna, www.sass.is.

Guðlaug Ósk Svansdóttir,
ráðgjafi SASS.

Mynd: Hjörtur Leví.
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Matráður á Lækjarbakka

Barnaverndarstofa auglýsir starf matráðs við meðferðar- og skólaheimilið Lækjarbakka, 
851 Hellu. Um er að ræða fullt starf. 

Meginverksvið er umsjón með eldhúsi, matreiðslu og rekstri eldhúss. Jafnframt skal 
viðkomandi taka virkan þátt í öllum heimilisstörfum og öðrum tilfallandi verkefnum. 

Leitað er að einstaklingi með góða samskiptahæfni, reynslu af störfum með unglingum 
og gild ökuréttindi.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Við úrvinnslu umsókna um störfin 
gildir mat Barnaverndarstofu á hæfni og eiginleikum umsækjanda. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningum SFR og ríkisins. 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Yngvi Karl Jónsson, forstöðumaður Lækjarbakka, 
í síma 487 5163 eða á netfangið yngvi@bvs.is.

Umsóknarfrestur er til og með 6. mars 2020. Með umsóknum skulu fylgja upplýsingar 
um menntun og fyrri störf. Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu á netfangið 
bvs@bvs.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin. Auglýsingin gildir í 6 mánuði frá birtingu. 

Barnaverndarstofa

ÞRIÐJUDAGINN 3.mars kl.16:30-18:30 
10. bekkingar og forráðamenn þeirra eru sérstaklega velkomnir. 

Kynnt verður fjölbreytt námsframboð skólans,  
bóknám, iðn-og starfsnám.  

Heitt á könnunni                   Sjáumst í FSu! 
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Opnun á Vetrarbrautinni 
og myndlistarsýningunni 
Veðramót á Stracta hótel.
Slegnar verða tvær flugur í einu 
höggi þegar nýr norðurljósa-
gangur sem fengið hefur nafn-
giftina Vetrarbrautin og mynd-
listarsýning Hrafnhildar Ingu 
Sigurðardóttur Veðramót verður 
opnuð með pompi og prakt á 
Stracta hóteli, Hellu nk. föstu-
dag 21. febrúar kl. 17:00 – 19:00

Hreiðar Hermannsson eig-
andi Stracta hótels hefur lengi 
vel verið með norðurljósa-
ganginn á teikniborðinu og fagn-
ar því að nú hefur hann loksins 
litið dagsins ljós. En gangurinn 
mun auka mjög á gæði og þjón-
ustu við gesti hótelsins.

Sunnan við Stracta hótel hafa 
tveir herbergisgangar risið á 
síðastliðnum árum sem hingað 
til hafa ekki verið tengdir aðal-
byggingunni og gegnir gangur-
inn því stóru hlutverki fyrir 
heildarmynd Stracta þorpsins 
sem smám saman hefur verið að 
stækka síðan hótelið var opnað 
2014.

Vetrarbrautin er hönnuð úr 
gleri og var hugmyndin sú að 

gestir hótelsins geti setið undir 
stjörnubjörtum himni og notið 
norðurljósanna innandyra án 
þess að standa úti á köldum vetr-
arnáttum. En einnig verður hægt 
að njóta kvöldhressingar, setj-
ast til borðs með snarl eða tylla 
sér á gluggasillur gangsins sem 
hannaðar eru sem setubekkir.

Við gerð gangsins mynd-
aðist rými sem tilvalið er sem 
sýningarými fyrir myndlistar-
menn en heimamaðurinn Hrafn-
hildur Inga Sigurðardóttir mun 
vígja rýmið með sýningunni 
Veðramót en hún er þekkt fyrir 
ótrúlega áhrifaríkar veðurfars-
myndir. Sýningin er sölusýning 
og mun verða opin gestum og 
gangandi fram í júní.

Hrafnhildur Inga er fædd og 
uppalin í Fljótshlíðinni þar sem 
hún eyðir löngum stundum og 
sækir því myndefnið mikið í 
veðurtilbrigði sem blasa við 
henni meðfram suðurströnd 
landsins. Móðir náttúra er við-
fangsefnið og birtist oft og tíð-
um í sinni ógnvekjandi mynd 
þar sem jörð og haf mætast með 
sínum mikilfenglega krafti sem 
engin fær við ráðið. Málverk 
Hrafnhildar Ingu sýna hams-
laust sjólag og dularfullar skýja-
myndanir en draga mann samt 
að sér með ljósi og mýkt eins 
og á góðum dögum þegar móð-
ir náttúra sýnir okkur vægð og 
hlýju með geislum sínum. 

Veðramót á Vetrarbraut

Stjórn Brunavarna Rangár-
vallasýslu kom saman til 

fundar þann 20.2.2020 og undir-
ritaði verksamning við Ingólf 
Rögnvaldsson frá Trésmiðju 
Ingólfs ehf. um 2. áfanga við 
byggingu nýrrar slökkvistöðv-
ar á Hellu. Fyrirtæki Ingólfs 
átti lægsta tilboð í verkið, sam-
tals 32.585.507 kr. en kostnað-
aráætlun verksins hljóðaði upp 
á 38.331.646 kr. Umsjón og eft-
irlit með verkinu af hálfu verk-
kaupa verður í höndum Ólafs 

Rúnarssonar aðstoðarmanns 
byggingarfulltrúa Rangárþings 
eystra og eldvarnaeftirlitsmanns 
Brunavarna Rangárvallasýslu 
bs. Um er að ræða fullnaðarfrá-
gang við framtíðar slökkvistöð 
Brunavarna Rangárvallasýslu 
á Hellu. Á neðri hæð hússins 
verður tækjasalur auk snyrtiað-
stöðu en á þeirri efri verður 
starfsmannarými auk skrifstofu-
aðstöðu. Heildarverklok eru 15. 
maí 2020.

Brunavarnir Rangárvallasýslu semja 
við Trésmiðju Ingólfs á Hellu

Á myndinni eru í aftari röð f.v. Valtýr Valtýsson, Guðmundur J. Gíslason, Ant-
on Kári Halldórsson og Ágúst Sigurðsson. Í fremri röð f.v. Hjalti Tómasson og 
Ingólfur Rögnvaldsson.
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Leitað er að einstaklingi með góða samskiptahæfni, reynslu af störfum með unglingum 
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Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Við úrvinnslu umsókna um störfin 
gildir mat Barnaverndarstofu á hæfni og eiginleikum umsækjanda. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningum SFR og ríkisins. 
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Opnun á Vetrarbrautinni 
og myndlistarsýningunni 
Veðramót á Stracta hótel.
Slegnar verða tvær flugur í einu 
höggi þegar nýr norðurljósa-
gangur sem fengið hefur nafn-
giftina Vetrarbrautin og mynd-
listarsýning Hrafnhildar Ingu 
Sigurðardóttur Veðramót verður 
opnuð með pompi og prakt á 
Stracta hóteli, Hellu nk. föstu-
dag 21. febrúar kl. 17:00 – 19:00

Hreiðar Hermannsson eig-
andi Stracta hótels hefur lengi 
vel verið með norðurljósa-
ganginn á teikniborðinu og fagn-
ar því að nú hefur hann loksins 
litið dagsins ljós. En gangurinn 
mun auka mjög á gæði og þjón-
ustu við gesti hótelsins.

Sunnan við Stracta hótel hafa 
tveir herbergisgangar risið á 
síðastliðnum árum sem hingað 
til hafa ekki verið tengdir aðal-
byggingunni og gegnir gangur-
inn því stóru hlutverki fyrir 
heildarmynd Stracta þorpsins 
sem smám saman hefur verið að 
stækka síðan hótelið var opnað 
2014.

Vetrarbrautin er hönnuð úr 
gleri og var hugmyndin sú að 

gestir hótelsins geti setið undir 
stjörnubjörtum himni og notið 
norðurljósanna innandyra án 
þess að standa úti á köldum vetr-
arnáttum. En einnig verður hægt 
að njóta kvöldhressingar, setj-
ast til borðs með snarl eða tylla 
sér á gluggasillur gangsins sem 
hannaðar eru sem setubekkir.

Við gerð gangsins mynd-
aðist rými sem tilvalið er sem 
sýningarými fyrir myndlistar-
menn en heimamaðurinn Hrafn-
hildur Inga Sigurðardóttir mun 
vígja rýmið með sýningunni 
Veðramót en hún er þekkt fyrir 
ótrúlega áhrifaríkar veðurfars-
myndir. Sýningin er sölusýning 
og mun verða opin gestum og 
gangandi fram í júní.

Hrafnhildur Inga er fædd og 
uppalin í Fljótshlíðinni þar sem 
hún eyðir löngum stundum og 
sækir því myndefnið mikið í 
veðurtilbrigði sem blasa við 
henni meðfram suðurströnd 
landsins. Móðir náttúra er við-
fangsefnið og birtist oft og tíð-
um í sinni ógnvekjandi mynd 
þar sem jörð og haf mætast með 
sínum mikilfenglega krafti sem 
engin fær við ráðið. Málverk 
Hrafnhildar Ingu sýna hams-
laust sjólag og dularfullar skýja-
myndanir en draga mann samt 
að sér með ljósi og mýkt eins 
og á góðum dögum þegar móð-
ir náttúra sýnir okkur vægð og 
hlýju með geislum sínum. 

Veðramót á Vetrarbraut

Stjórn Brunavarna Rangár-
vallasýslu kom saman til 

fundar þann 20.2.2020 og undir-
ritaði verksamning við Ingólf 
Rögnvaldsson frá Trésmiðju 
Ingólfs ehf. um 2. áfanga við 
byggingu nýrrar slökkvistöðv-
ar á Hellu. Fyrirtæki Ingólfs 
átti lægsta tilboð í verkið, sam-
tals 32.585.507 kr. en kostnað-
aráætlun verksins hljóðaði upp 
á 38.331.646 kr. Umsjón og eft-
irlit með verkinu af hálfu verk-
kaupa verður í höndum Ólafs 

Rúnarssonar aðstoðarmanns 
byggingarfulltrúa Rangárþings 
eystra og eldvarnaeftirlitsmanns 
Brunavarna Rangárvallasýslu 
bs. Um er að ræða fullnaðarfrá-
gang við framtíðar slökkvistöð 
Brunavarna Rangárvallasýslu 
á Hellu. Á neðri hæð hússins 
verður tækjasalur auk snyrtiað-
stöðu en á þeirri efri verður 
starfsmannarými auk skrifstofu-
aðstöðu. Heildarverklok eru 15. 
maí 2020.

Brunavarnir Rangárvallasýslu semja 
við Trésmiðju Ingólfs á Hellu

Á myndinni eru í aftari röð f.v. Valtýr Valtýsson, Guðmundur J. Gíslason, Ant-
on Kári Halldórsson og Ágúst Sigurðsson. Í fremri röð f.v. Hjalti Tómasson og 
Ingólfur Rögnvaldsson.
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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.

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
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Skiltagerð

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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og merkingar
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Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
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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
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Rétting
og málun
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Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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 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

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

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 
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Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn
inguna á Íslandi sem hefur ver
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts
son og Þórey Richardt Úlfars
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig
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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

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. 

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	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 
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Heddviðgerðir, heddplönun og
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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 

 

Fimmtudagur  28.  maí  2015    19DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

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. 

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

hafidblaa. is

4 8 3 - 1 0 0 0

12:00-20:00 fim-sun

hádegistilboð
1 2 :00 - 1 6 :00
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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.

Vinnuvélanámskeið
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www.vinnuvelaskolinn.is
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Hljóð kerfum
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Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
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HREINGERNINGA-
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bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland
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Reykjavík - Selfoss 
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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
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Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun
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Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson
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HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn
inguna á Íslandi sem hefur ver
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts
son og Þórey Richardt Úlfars
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

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

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
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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

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
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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
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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Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

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

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn
inguna á Íslandi sem hefur ver
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts
son og Þórey Richardt Úlfars
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn
inguna á Íslandi sem hefur ver
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts
son og Þórey Richardt Úlfars
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

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. 

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	  
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. 

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

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

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn
inguna á Íslandi sem hefur ver
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts
son og Þórey Richardt Úlfars
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

hafidblaa. is

4 8 3 - 1 0 0 0

12:00-20:00 fim-sun

hádegistilboð
1 2 :00 - 1 6 :00

Það er óhætt að segja að það 
hafi komið illa við marga 

þegar Arion banki tilkynnti 
lokun útibúsins á Kirkju bæjar
klaustri, en samkvæmt heim
ildum á bankinn að fara 1. 
mars. Í grein sem Sigrún Sigur
geirsdóttir ritar í Frétta blaðið 
20. febrúar sl. segir hún m.a.: 
„Þeir sem vilja búa og starfa á 
landsbyggðinni verða að geta 
reitt sig á að grunnþjónusta sé 
til staðar.“ Í samtali við íbúa 
á svæðinu segja þeir þetta 
arfaslæmt. Öll fyrirtæki þurfa 
að leggja inn skiptimynt og fá 
skiptimynt. Þá eru ýmsir íbúar 
sem treysta sér ekki til að fara 

Arion banki tilkynnir lokun á 
útibúi á Kirkjubæjarklaustri

alfarið yfir á tölvu. Auðheyrt 
er að íbúar eru uggandi yfir 
stöðunni.

Langar vegalengdir 
milli Hafnar og Víkur
Næstu bankaútibú fyrir íbúa 
á svæðinu yrði í Vík eða á 
Höfn. „Það eru 70 kílómetrar 
frá Klaustri yfir á Vík og mun 
lengra fyrir suma Skaftfellinga.“ 
Ein nefnir að fyrir sig væri um 
140 km ferð í næsta bankaútibú 
verði þetta raunin. Eldri maður 
lét hafa eftir sér að líklega fengi 
hann sér bara banka í Reykjavík, 
„því ég þarf þangað þegar ég 
hitti lækni eða börnin mín“. Þá 

segir ungur maður sem rekur 
lítið ferðaþjónustufyrirtæki að 
hann muni ekki vera í við skipt
um við bankann, fari hann. „Ef 
Arion banki ætlar ekki að vera 
hér þá ætla ég ekki að vera 
áfram með viðskipti í Arion 
banka. Ég þarf oft að leggja 
inn innkomuna í fyrirtækinu og 
sækja skiptimynt.

Útibúum fækkar og 
þjónustan verður stafræn
Í samtali við Arion banka kemur 
fram að umtalsverðar breytingar 
hafi orðið á bankaþjónustu á 
liðnum árum. Þjón ustan fari í æ 
ríkari mæli í gegn um stafrænar 
þjónustu leiðir. „Sú þróun hefur 
ekki síst gagnast þeim sem búa 
í dreifðari byggðum þar sem 
hægt er að framkvæma flestar 
að gerðir í netbanka eða appi. Í 
takt við þessa þróun hefur Arion 
banki gert breytingar á sínu 
útibúaneti og fækkað útibúum 
bæði á höfuðborgarsvæðinu og 
landsbyggðinni. Þannig er úti
búa netið í stöðugri þróun og hafa 
verið uppi áform um að loka 
afgreiðslu bankans á Kirkju
bæjarklaustri en hafa þess í stað 
nýjan innlagnarhraðbanka. Nú 
erum við með í skoðun að hafa 
jafn framt starfsmann á staðnum 
nokkra daga í mánuði. Tekin 
verður ákvörðun hvað það varðar 
á næstu dögum,“ segir Haraldur 
Guðni Eiðsson, forstöðumaður 
sam skiptasviðs Arion banka. 
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Húsfyllir var á sýningu Leikfélags Hveragerðis á sýningunni Þjóðsaga 
til næsta bæjar um síðustu helgi. Sýningunni hefur verið vel tekið að 
sögn leikfélagsins. Bæði börn og fullorðnir skemmtu sér konunglega yfir 
ævintýrunum sem lifnuðu við á senunni. Hér sjáum við foreldra Hlina 
kóngssonar umkomna af sorg yfir sonarmissinum. Signý karlsdóttir er um 
það bil að fara að segja þeim gleðitíðindi af Hlina. -gpp


