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Er gólfhitinn rétt stilltur?
Fáðu 
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í verkið

Framúrskarandi þjónusta við Toyota eigendur á Suðurlandi. 
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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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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.

Hríðarhraglandi, fannfergi og 
vetrarlægðir fara að heyra 

sögunni til ef marka má fregn-
ir frá veðurfræðingnum Einari 
Sveinbjörnssyni. Sólin hækk-
ar á lofti, lægðagangurinn og 
vetrarófærðin hverfa á braut og 
vorið tekur við. Veturinn hefur 
verið frekar þungur með sínum 
óveðrum, álagi á björgunar-

Hækkandi sól og 
vorið á næsta leiti

Myndina tók Hallgrímur P. Helgason.

aðila og innviði samfélagsins. 
Á myndinni má sjá síðdegis-
sólina sem hækkar á lofti með 
degi hverjum og snjófjúkið sem 
myndar skemmtilegt mynstur á 
glugganum en gefur eftir undan 
hita sólarinnar. Þennan dag hafði 
Hallgrímur, ljósmyndari hér á 
Selfossi, hugsað sér til hreyfings 
í myndatöku. Það gekk þó ekki 

upp fyrir veðri, en út kom þessi 
glæsilega mynd af stöðu dagsins 
gegnum rúðuna. 

Þá von ber ég í brjósti, og 
ekki einn um það, að gular, app-
elsínugular og rauðar viðvaran-
ir allar sem ein pakki föggum 
sínum og hverfi á braut. Þann 
tuttugasta mars skal vorið mæta 
og ekki degi seinna!  -gpp

Heimsókn 
forsætisráðherra 
í Bláskógabyggð

Katrín Jakobsdóttir, for-
sætisráðherra, átti fund 

með fulltrúum úr sveitarstjórn-
um Uppsveita í síðustu viku í 
Aratungu. Aðalumræðuefni 
fundarins var fyrirhugaður 
þjóðgarður á miðhálendi Ís-
lands, eins var rætt um sam-
göngumál og sameiningar 
sveitarfélaga. Fundurinn var 
góður og málefnalegur þar 
sem fundarmenn fóru vel yfir 
málin og skiptust á skoðunum 
um þessi málefni. Í samtali 
við Helga Kjartansson, odd-
vita Bláskógabyggðar kemur 
fram: „Fundurinn með for-
sætisráðherra tókst mjög vel, 
mestur tími fundarins fór í að 
ræða um fyrirhugaðan þjóð-
garð á miðhálendinu. Sveit-
arstjórnarmenn fóru vel yfir 
athugasemdir sveitarfélaganna 

sem eru fjölmargar, og þá fór 
ráðherra vel yfir sín sjónarmið. 
Það var mjög gott að ræða 
þetta við Katrínu og ég held 
að hennar skilningur á afstöðu 
sveitarfélaganna hafi aukist 
við þetta samtal. Eins var farið 
yfir samgöngumál og þá þörf 
sem er á auknum samgöngu-
bótum í Uppsveitunum. Ég 
held að samtal þessara tveggja 
stjórnsýslustiga þurfi að vera 
meira til að byggja upp traust 
og til að auka skilning á þeim 
málefnum sem efst eru á baugi 
hverju sinni. Kórónuveiran 
setti sitt mark á fundinn, því 
ekki var heilsast með handa-
bandi heldur var veifað til 
hvors annars og góðar kveðjur 
látnar fylgja með,“ segir Helgi 
léttur í bragði.  -gpp 

Frá fundi forsætisráðherra með fulltrúum Uppsveita í síðustu viku.
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Gunnar Páll Pálsson 
er hrósari vikunnar að þessu sinni:

Hrósið þessa vikuna fá öll áhuga 
leikfélögin á Suðurlandi sem með 
grósku sinni auðga menningarlíf 
Sunnlendinga. Hver stórsýningin 
hefur rekið aðra. Mín spurning er 
þó, hvenær verður hægt að kaupa 
Sunnlenska leikfélagshringinn og fá 
miða á allar sýningar í einu? Kannski á 
næsta leikári.

Gunnar Páll Pálsson

Ég skora á Selmu Harðardóttur að 
taka boltann héðan af og koma með 
næsta hrós. Okkur hinum til yndis.

Gunnar Páll Pálsson

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

Dagskráin, fréttablað Suðurlands

Facebookhópurinn Selfoss - saga í myndum er vinsæl meðal þeirra sem 
luma á gömlum myndum. Þar gefur að líta gamlar myndir héðan og þaðan 
af Selfossi og nágrenni sem jafnvel ekki hafa komið fyrir sjónir almennings 
áður. Sögur af fólki eru rifjaðar upp og fleira. Þessa mynd birti Sigurður 
Grétarsson úr safni í hans varðveislu. Líklega er myndin tekin af Gesti 
Einarssyni. Myndin er af Austurveginum tekin til vesturs. Líklega af efstu 
hæð Landsbankans í kringum 1950 eða 51.

Lokahátíð Stóru upplestrar
keppninnar í 7. bekk var 

haldin í Grunnskólanum í Hvera
gerði 5. mars 2020 og var hin 
hátíðlegasta að vanda. Loka
hátíðin er samstarfsverkefni 
grunn skólanna, Radda, skóla
þjónustu Árborgar og Skóla og 
velferðarþjónustu Árnesþings. 
Skólarnir sem áttu fulltrúa á 
þessari lokahátíð voru Barna
skólinn á Eyrarbakka og Stokks
eyri, Grunnskólinn í Hveragerði, 
Grunnskólinn í Þorlákshöfn, 
Sunnu lækjarskóli og Vallaskóli. 
Á lokahátíðinni kepptu þrír nem
endur frá hverjum skóla sem 
höfðu verið valdir í forkeppnum 
í sínum skóla. 

Áður en sjálf keppnin hófst 
flutti Ævar Þór Benediktsson, 
leikari og rithöfundur, keppendum 
og gestum skemmtilegt ávarp. 
Tónlistaratriði frá Tónlistarskóla 
Árnesinga voru flutt í upphafi 
og á milli lestra sem gaf sam
komunni hátíðarblæ.

Lokahátíð stóru upplestrarkeppninnar

Í fyrstu umferð lásu keppendur 
svipmyndir úr skáldsögunni 
Storm sker eftir Birki Blæ Ing
ólfs son. Í annarri umferð voru 
lesin valin ljóð eftir Jón Jónsson 
úr Vör. Í lokaumferðinni voru 
lesin ljóð að eigin vali. Verð
launa hafar frá í fyrra, þau Guð
jón Árnason og Álfrún Diljá 
Krist ínar dóttir, lásu kynningar á 
skáldum keppninnar.

Dómnefndin var skipuð Jóni 

Hjartarsyni fyrir hönd Radda, 
Ásmundi Sverri Pálssyni, ísl
ensku fræðingi, og Elinborgu 
Sig urðar dóttur, fyrrverandi 
kenn slu ráðgjafa og sérkennara. 

Veitt voru verðlaun fyrir þrjú 
efstu sætin og hafnaði  Ársæll 
Árnason úr Sunnulækjarskóla í 
1. sæti, Emilía Ýr Ólafsdóttir í 2. 
sæti og Erla Björt Erlingsdóttir 
í 3. sæti en þær eru báðar úr 
Grunnskólanum í Hveragerði.

Þriðjudaginn 25. febrúar 
2020 voru veitt verðlaun 

í ensku smásagnakeppninni 
2019, sem félag enskukennara 
á Íslandi (FEKÍ) heldur árlega. 
Verðlaunaafhendingin fór fram 
við hátíðlega athöfn að Bessa
stöðum, þar sem Eliza Reid 
forsetafrú ásamt stjórn FEKÍ, 
tók á móti vinningshöfum og 
verðlaunuðu nemendur fyrir 
glæsilegan árangur. 

Keppnin hefst formlega á evr
ópska tungumáladeginum 26. 
september og fer þannig fram 
að nemendur skrifa smásögur 
á ensku út frá einu orði, sem í 
ár var JOY. Þátttaka í þessari 
skemmtilegu landskeppni er 
fyrir löngu orðinn fastur liður í 
Grunnskólanum í Hveragerði og 
sýna nemendur mikinn metnað 
í sögugerðinni. Í gegnum tíðina 
hefur það skilað fjölmörgum 
vinningshöfum, sem við erum 
afar stolt af, og að þessu sinni 
var skólinn svo lánsamur að eiga 

Krakkar í Grunnskólanum í Hveragerði vinna til verðlauna

þrjá vinningshafa. Í flokknum 
5. bekkur og yngri voru veitt 
tvenn verðlaun sem bæðu komu 
í hlut nemenda skólans, þeirra 
Kveldúlfs Ara Ottóson Borg og 
Sigrúnar Óskar Stefánsdóttur og 
í flokknum 6. 7. bekkur hlaut 
Heiðar Þór Grétarsson fyrstu 
verðlaun. Um leið og við óskum 

þessum nemendum innilega til 
hamingju með frábæran árangur 
þökkum við öllum nemendum 
sem tóku þátt í keppninni. 

Bestu kveðjur frá 
enskudeildinni,

Ólafur Jósefsson
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Aukum þjónustu við
viðskiptavini okkar.

Flöskumóttakan á Selfossi að Austurvegi 69 hefur tekið
í notkun nýja og sjálfvirka talningavél. 

Mán
8 - 16

Þri
8 - 16

Mið
8 - 16

Fim
8 - 18

Fös
8 - 16

Heilar umbúðir
Ekki þarf að �okka.
Ekki þarf að telja.
Hellið úr pokum í vél
og fáið greitt.

Beyglaðar umbúðir
Flokka þarf umbúðir.
Telja þarf umbúðir.
Afhendist til
starfsmanna.

Einnig hefur opnunartími verið bættur á �mmtudögum.

Nánari upplýsingar á skrifstofu Árborga
482 4800 / arborgir@arborgir.is

Sílalækur 2, Selfossi
Verð: 38.900.000,-
139.5m2 Parhús með bílskúr, 3 svefnherbergi.
Afhendist tilbúið til málunar. 

Sílalækur 18, Selfossi
Verð: 34.900.000,-
151m2 einbýlishús, 4 svefnherbergi.
Afhendist fokhelt eða lengra komið.

Hlaðavellir 5, Selfossi
Verð: 50.900.000,-
176,3m2 einbýlishús miðsvæðis á Selfossi
6 svefnherbergi, gróin garður.

Túngata 35, Eyrarbakka
Verð: 45.000.000,-
193,9m2 einbýlishús með stórum bílskúr.
4 svefnherbergi.

Vantar allar gerðir eigna á sölu.
Vönduð og traust vinnubrögð.
Nánari upplýsingar á  
skrifstofu Árborga.

482-4800
arborgir@arborgir.is

arborgir.is

Hrísholt 8, Selfossi
Verð: 35.900.000,-
100m2 einbýli á tveimur hæðum.
Stór garður.
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Gunnar Páll Pálsson 
er hrósari vikunnar að þessu sinni:

Hrósið þessa vikuna fá öll áhuga 
leikfélögin á Suðurlandi sem með 
grósku sinni auðga menningarlíf 
Sunnlendinga. Hver stórsýningin 
hefur rekið aðra. Mín spurning er 
þó, hvenær verður hægt að kaupa 
Sunnlenska leikfélagshringinn og fá 
miða á allar sýningar í einu? Kannski á 
næsta leikári.

Gunnar Páll Pálsson

Ég skora á Selmu Harðardóttur að 
taka boltann héðan af og koma með 
næsta hrós. Okkur hinum til yndis.

Gunnar Páll Pálsson

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

Dagskráin, fréttablað Suðurlands

Facebookhópurinn Selfoss - saga í myndum er vinsæl meðal þeirra sem 
luma á gömlum myndum. Þar gefur að líta gamlar myndir héðan og þaðan 
af Selfossi og nágrenni sem jafnvel ekki hafa komið fyrir sjónir almennings 
áður. Sögur af fólki eru rifjaðar upp og fleira. Þessa mynd birti Sigurður 
Grétarsson úr safni í hans varðveislu. Líklega er myndin tekin af Gesti 
Einarssyni. Myndin er af Austurveginum tekin til vesturs. Líklega af efstu 
hæð Landsbankans í kringum 1950 eða 51.

Lokahátíð Stóru upplestrar
keppninnar í 7. bekk var 

haldin í Grunnskólanum í Hvera
gerði 5. mars 2020 og var hin 
hátíðlegasta að vanda. Loka
hátíðin er samstarfsverkefni 
grunn skólanna, Radda, skóla
þjónustu Árborgar og Skóla og 
velferðarþjónustu Árnesþings. 
Skólarnir sem áttu fulltrúa á 
þessari lokahátíð voru Barna
skólinn á Eyrarbakka og Stokks
eyri, Grunnskólinn í Hveragerði, 
Grunnskólinn í Þorlákshöfn, 
Sunnu lækjarskóli og Vallaskóli. 
Á lokahátíðinni kepptu þrír nem
endur frá hverjum skóla sem 
höfðu verið valdir í forkeppnum 
í sínum skóla. 

Áður en sjálf keppnin hófst 
flutti Ævar Þór Benediktsson, 
leikari og rithöfundur, keppendum 
og gestum skemmtilegt ávarp. 
Tónlistaratriði frá Tónlistarskóla 
Árnesinga voru flutt í upphafi 
og á milli lestra sem gaf sam
komunni hátíðarblæ.

Lokahátíð stóru upplestrarkeppninnar

Í fyrstu umferð lásu keppendur 
svipmyndir úr skáldsögunni 
Storm sker eftir Birki Blæ Ing
ólfs son. Í annarri umferð voru 
lesin valin ljóð eftir Jón Jónsson 
úr Vör. Í lokaumferðinni voru 
lesin ljóð að eigin vali. Verð
launa hafar frá í fyrra, þau Guð
jón Árnason og Álfrún Diljá 
Krist ínar dóttir, lásu kynningar á 
skáldum keppninnar.

Dómnefndin var skipuð Jóni 

Hjartarsyni fyrir hönd Radda, 
Ásmundi Sverri Pálssyni, ísl
ensku fræðingi, og Elinborgu 
Sig urðar dóttur, fyrrverandi 
kenn slu ráðgjafa og sérkennara. 

Veitt voru verðlaun fyrir þrjú 
efstu sætin og hafnaði  Ársæll 
Árnason úr Sunnulækjarskóla í 
1. sæti, Emilía Ýr Ólafsdóttir í 2. 
sæti og Erla Björt Erlingsdóttir 
í 3. sæti en þær eru báðar úr 
Grunnskólanum í Hveragerði.

Þriðjudaginn 25. febrúar 
2020 voru veitt verðlaun 

í ensku smásagnakeppninni 
2019, sem félag enskukennara 
á Íslandi (FEKÍ) heldur árlega. 
Verðlaunaafhendingin fór fram 
við hátíðlega athöfn að Bessa
stöðum, þar sem Eliza Reid 
forsetafrú ásamt stjórn FEKÍ, 
tók á móti vinningshöfum og 
verðlaunuðu nemendur fyrir 
glæsilegan árangur. 

Keppnin hefst formlega á evr
ópska tungumáladeginum 26. 
september og fer þannig fram 
að nemendur skrifa smásögur 
á ensku út frá einu orði, sem í 
ár var JOY. Þátttaka í þessari 
skemmtilegu landskeppni er 
fyrir löngu orðinn fastur liður í 
Grunnskólanum í Hveragerði og 
sýna nemendur mikinn metnað 
í sögugerðinni. Í gegnum tíðina 
hefur það skilað fjölmörgum 
vinningshöfum, sem við erum 
afar stolt af, og að þessu sinni 
var skólinn svo lánsamur að eiga 

Krakkar í Grunnskólanum í Hveragerði vinna til verðlauna

þrjá vinningshafa. Í flokknum 
5. bekkur og yngri voru veitt 
tvenn verðlaun sem bæðu komu 
í hlut nemenda skólans, þeirra 
Kveldúlfs Ara Ottóson Borg og 
Sigrúnar Óskar Stefánsdóttur og 
í flokknum 6. 7. bekkur hlaut 
Heiðar Þór Grétarsson fyrstu 
verðlaun. Um leið og við óskum 

þessum nemendum innilega til 
hamingju með frábæran árangur 
þökkum við öllum nemendum 
sem tóku þátt í keppninni. 

Bestu kveðjur frá 
enskudeildinni,

Ólafur Jósefsson
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Aukum þjónustu við
viðskiptavini okkar.

Flöskumóttakan á Selfossi að Austurvegi 69 hefur tekið
í notkun nýja og sjálfvirka talningavél. 

Mán
8 - 16

Þri
8 - 16

Mið
8 - 16

Fim
8 - 18

Fös
8 - 16

Heilar umbúðir
Ekki þarf að �okka.
Ekki þarf að telja.
Hellið úr pokum í vél
og fáið greitt.

Beyglaðar umbúðir
Flokka þarf umbúðir.
Telja þarf umbúðir.
Afhendist til
starfsmanna.

Einnig hefur opnunartími verið bættur á �mmtudögum.

Nánari upplýsingar á skrifstofu Árborga
482 4800 / arborgir@arborgir.is

Sílalækur 2, Selfossi
Verð: 38.900.000,-
139.5m2 Parhús með bílskúr, 3 svefnherbergi.
Afhendist tilbúið til málunar. 

Sílalækur 18, Selfossi
Verð: 34.900.000,-
151m2 einbýlishús, 4 svefnherbergi.
Afhendist fokhelt eða lengra komið.

Hlaðavellir 5, Selfossi
Verð: 50.900.000,-
176,3m2 einbýlishús miðsvæðis á Selfossi
6 svefnherbergi, gróin garður.

Túngata 35, Eyrarbakka
Verð: 45.000.000,-
193,9m2 einbýlishús með stórum bílskúr.
4 svefnherbergi.

Vantar allar gerðir eigna á sölu.
Vönduð og traust vinnubrögð.
Nánari upplýsingar á  
skrifstofu Árborga.

482-4800
arborgir@arborgir.is

arborgir.is

Hrísholt 8, Selfossi
Verð: 35.900.000,-
100m2 einbýli á tveimur hæðum.
Stór garður.
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Ég þakka fyrir mig og skora á næsta matgæðing vikunnar. Það 
mun vera mágur minn hann Bæring Jón Breiðfjörð Guðmunds-
son sem toppar sig með hverju skiptinu sem hann býður í mat, 
þið verðið seint svikin af þeim matreiðslumeistara.

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

Matgæðingur vikunnar er 
Sesselía Sörings Þórisdóttir.

Ég vil byrja á að þakka frænku 
minni og góðvinkonu Valdísi 
fyrir þessa góðu áskorun. Af 
hverju ég varð fyrir valinu er 
góð spurning þar sem ég er 
ekki komin mjög langt í eld-
húsinu að mínu mati, en hef 
hinsvegar mjög gaman af því 
að elda fjölbreyttan og hollan 
mat þegar nægur tími er til að 
dunda sér við það. Hér kem 
ég með mjög góðar fylltar 
kjúklingabringur ásamt mjög 
fljótlegu og klassísku banana- 
og döðlubrauði sem slær alltaf 
í gegn.

Fylltar kjúklingabringur
Fyrst og fremst geri ég ráð fyr-
ir einni bringu á mann ef nóg 
af meðlæti er í boði.

Blanda saman 50/50 af hrein-
um rjómaosti og Philadelphia 
hvítlauksrjómaosti – magn fer 
eftir fjölda bringa, en gott að 
hafa mun meira en minna því 
restina er eiginlega nauðsyn-
legt að nota sem aukasósu.

Búa til vasa í bringurnar 
(smá kúnst en best er að hafa 
gatið sem minnst en holrúm-
ið sem stærst, sjálf fór ég á 
Youtube til að finna bestu 
leiðina).

Fylla bringurnar af rjóma-
ostinum. Hægt er að nota tann-
stöngla til að loka þeim.

Bringur settar í eldfast mót. 
Að lokum er hellt olíu yfir þær 
og þær kryddaðar með salti og 
pipar. (Afgangsrjómaostinn set 
ég í botninn á eldfasta mótinu 
þegar um 15 mín eru eftir af 

eldunartíma). Bringur settar 
inn í 190°C heitan ofn í 40-45 
mínútur.

Gott meðlæti eru t.d. sætar kar-
töflur, ferskt salat og hrásalat.

Banana- og döðlubrauð:

15 stk döðlur 
1 bolli heilhveiti
1 bolli haframjöl
2 tsk kanill
½ tsk salt
1 tsk matarsóti
2 tsk lyftiduft
2 msk olía
3 stk þroskaðir bananar
1 stk egg
1 tsk vanilludropar

Döðlur saxaðar og settar í 
bleyti. Þurrefnum blandað 
saman. Bananar stappaðir vel. 
Síðan eru þeir ásamt eggi, olíu, 
vanilludropum og döðlum 
blandaðir saman við þurrefnin.

Smyrja jólakökuform og 
hella deiginu ofan í.

Bakað í miðjum 180°C 
heitum ofni í 30 mínútur.
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Gáta vikunnar
Án mín enginn ljár og enginn hnífur.

Úr húsi mínu svanur svífur.

Vísnagátur-höf. Ármann Dalmannsson - Útg. Bókaútgáfan SKRUDDA

Svar við gátu úr blaði nr. 2538: Á.
1. lína: Bókstafurinn Á - 2. lína: Á (ær) gengur úr reyfi 

3. lína: Á - straumvatn
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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 fyrir mig og tilnefni jafnframt matgæðing næstu viku. 
Ég ætla að skora á samkennara minn, nágranna og stórvinkonu 
hana Erlu Berglindi Sigurðardóttur. Hún er kannski betur þekkt 
undir viðurnefni sínu – “the KOKK in the Kitchen”. Spurning 
hvort Sunnlendingar geti yfir höfuð beðið í viku eftir þessum 
stórviðburði . . . 

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

Ég þakka mákonu minni 
og æðibitanum Sesselíu 

kærlega fyrir áskorunina 
og hólið! Veit ekki hvort 
ég standi undir því þó mér 
þyki fátt skemmtilegra en að 
dunda mér í eldhúsinu. Hér 
kem ég með uppskrift að 
gómsætum kjúklingavængjum 
og gráðostasósu sem klikkar 
aldrei.

Buffaló vængir með 
gráðostasósu
2 bakkar af kjúklinga vængjum.
1 ½ matskeið hveiti
1 ½ matskeið lyftiduft
1 tsk salt
1 tsk pipar
1 tsk paprikukrydd
2 – 3 msk Buffalo sósa 
(Frank´s RedHot Wing´s)

Aðferð
Hitið ofninn í 200°C
Bútið vængina í þrennt með 
því að skera við liðamótin. 
Blandið þurrefnunum saman í 
stórri skál og veltið vængjunum 
vel upp úr kryddinu.  
Setjið smjörpappír á ofn plötu 
og setjið í botninn á ofn inum. 
Raðið því næst kjúk linga
vængjunum á ofngrind og 
setjið í ofninn fyrir ofan ofn
plötuna.

Bakið vængina í ofni í 50 – 55 
mínútur og snúið reglulega (15 
mínútna fresti).
Takið vængina úr ofninum 
og hellið Buffalo sósunni yfir 
vængina. Setjið þá næst aftur 
inn í ofninn í ca. 34 mínútur 
eða þar til þeir eru stökkir og 
ljúffengir.
Gráðaostasósa
250 gr Hellmann´s majones 
(ekki reyna við annað majones)
100 gr gráðaostur
salt og pipar eftir smekk

Brjótið gráðaostinn út í 
majonesið og blandið varlega 
saman. 
Smakkið til með salti og pipar.
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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.

Bæring Jón Breiðfjörð 
Guðmundsson

Helgi Kjartansson 
 
Oddviti 
Bláskógabyggðar

Í lýðræðisríki er margt sem 
þarf að taka tillit til og það 

eiga allir rétt á því að segja 
sína skoðun bæði í ræðu og 
riti. Öll sjónarmið og skoðanir 
eiga rétt á því að heyrast og 
við þurfum ekki alltaf að vera 
sammála. Þegar taka þarf 
ákvarðanir hjá hinu opinbera 
eru það  lýðræðislega kosnir 
einstaklingar, sem hafa umboð 
frá fólkinu í landinu sem taka 
ákvörðunina og bera ábyrgðina 
á þeirri ákvörðun sem verður 
tekin. Það eru tvö stjórnvöld í 
landinu, ríkið og sveitarfélög, 
þau hafa hvort sitt hlutverkið og 
starfa náið saman. 

Nú stendur fyrir dyrum að 
veikja sveitarstjórnarstigið, ef 
drög að frumvarpi umhverfis
ráð herra um stofnun þjóðgarðs 
á hálendinu nær fram að ganga. 
Í drögunum er gert ráð fyrir því 
að sveitarfélög eigi að mynda 
umdæmisráð, þar sem stórar 
og stefnumarkandi ákvarðanir 
verða teknar, eins og t.d. um 
skipu lagsmál og inn viða upp
bygg ingu svo fátt eitt sé nefnt. 

Í frumvarps drögunum er 
t.d. gert ráð fyrir því að sveitar
félögin sjö í Árnes –og Rangár
valla sýslum, sem eiga land að 
mið há lendinu, eigi að skipa 
fimm einstaklinga  í níu manna 
stjórn. Það verða því tvö 
sveitarfélög sem ekki fá mann 

Frjáls félagasamtök eiga ekki að stjórna landinu
í stjórn. Hinir fjórir aðilarnir 
í umdæmisráði eiga frjáls 
félagasamtök að skipa eins og 
náttúruverndarsamtök, úti vistar
samtök, bændasamtökin og aðili 
frá ferðaþjónustufyrirtækjum á 
svæðinu.

Í stjórnarskrá Íslands er 
kveðið á um að sveitarfélög 
eigi að ráða sínum málefnum 
sjálf. Þá kemur fram í skipu
lags lögum að sveitarfélög fari 
með skipulagsvaldið innan 
sinna sveitarfélagamarka. Með 
frumvarpsdrögum að stofn
un þjóðgarðs á mið há lend
inu er verið að gera lítið úr 
sveitar stjórnarstiginu og það er 
verið að fela frjálsum félaga
samtökum ákveðið vald sem 
sveitarfélögin hafa haft. Sveitar
stjórnir eru kosnar í lýðræðis
legum kosningum á fjögurra 
ára fresti. Ef einstak lingar eða 
flokkar eru ekki að standa undir 
væntingum íbúanna, þá hafa 
íbúar vald til að gera breytingar 
í næstu kosn ingum.

Það er mín skoðun að 
það megi ekki undir neinum 
kringumstæðum  fela frjálsum 
félagasamtökum vald til að taka 
stjórnvaldsákvarðanir, það getur 
ekki talist lýðræðislegt að frjáls 
félagasamtök geti fengið þetta 
mikil völd og það án þess að vera 
lýðræðislega kosin til þess og án 
umboðs frá íbúum viðkomandi 

sveitarfélaga. Viljum við t.d. að 
frjáls félagasamtök eigi fulltrúa 
þegar verið að taka ávörðun um 
framtíð Reykjavíkurflugvallar 
og skipulag í kringum hann. 
Ég er viss um að kollegar mínir 
í Reykjavíkurborg eru ekki 
tilbúnir til þess. 

Þeir aðilar sem eru 
lýðræðislega kosnir eiga 
að sjálfsögðu að leita til 
og fá umsögn frá frjálsum 
félagasamtökm áður en 
ákvarðanir eru teknar eftir því 
sem við á. Það gefur þeim sem 
eru lýðræðislega kosnir, ákveðið 
aðhald og faglegri niðurstöðu.

Ég skora á sveitarfélög um 
land allt að standa saman um 
að skipulagsvald sveitarfélaga 
verði ekki skert og þar með 
sveitarstjórnarstigið.  Við erum 
að tala um að meira en 30% af 
öllu landinu verði gert að einum 
þjóðgarði. Landshlutasamtök 
sveitarfélaga og Samband 
íslenskra sveitarfélaga þurfa líka 
að láta málið til sín taka, það er 
það mikið í húfi. 

Til stendur að reisa 70 metra 
langa brú úr íslensku timbri 

yfir Þjórsá í grennd við Búrfell. 
Um er að ræða göngubrú sem þó 
verður fær bílum í neyð. Brúin 
verður bílfær og er það hugsað 
sem öryggisatriði ef til koma 
hamfarir, slys eða annað, svo að 
neyðarbílar komist þarna yfir. 
Brúin verður úr íslensku límtré 
frá LímtréVírneti og fyrsta 
mannvirkið úr íslenskum við á 
þessu stærðarskala. 

Sitkagreni úr Haukadalsskógi 
Eiríkur Þorsteinsson, sérfræð
ingur um timbur og timburgæði, 
hjá fyrirtækinu Trétækniráðgjöf 
slf., segir Landsvirkjun standa 
að verkinu og hjá þeim var strax 
í upphafi lögð áhersla á að brúin 
væri smíðuð úr íslensku timbri. 
„Í framhaldi af því gerði Límtré 
tilboð í smíði brúarinnar og það 
var samþykkt á þeim forsendum 
að eingöngu sé notað íslenskt 
timbur í smíðina.“ Eiríkur 
segir að efnið í brúna komi úr 

Sjötíu metra trébrú yfir Þjórsá

Haukadalsskógi og að það sé 
sitkagreni. „Undanfarið höfum 
við verið að velja um 500 boli úr 
skóginum í brúna. Farið verður 
með bolina í Þjórsárdal þar sem 
þeir verða flokkaðir enn frekar 
og síðan sagaðir í fjalir. Þar 
næst verða fjalirnar flokkaðar 
eftir gæðum og síðan verða þær 
þurrkaðar hjá Límtré á Flúðum.“ 
„Gólfið í brúnni verður úr 
límtrésbitum sem lagðir verða 

Tölvugerð mynd af trébrúnni fyrirhuguðu yfir Þjórsá. Arkitektar að brúnni eru 
VA Arkitektar, Efla sér um burðarþolið en Trétækniráðgjöf sfl. ásamt Skógrækinni 
um val á bolum.

á stálbita sem liggja langsum en 
tré verður þversum á þeim og 
síðan tvöfalt dekk ofan á það. 
Samkvæmt áætlun er reiknað 
með að brúin verði sett upp í 
haust,“ segir Eiríkur. Eiríkur 
mun fjalla nánar um brúna á 
Fagráðstefnu skógræktarinnar 
sem verður haldin á Hótel Geysi 
í Haukadal 18. og 19. mars 
næstkomandi. Birtist fyrstr í 
Bændablaðinu.

Nemendur Víkurskóla í 
Vík í Mýrdal stóðu sig 

frábærlega í hvatningarverkefni 
ÍSÍ, Lífshlaupinu. Krakkarnir 
lentu í fyrsta sæti í sínum 
flokki. Þátttaka nemenda í 
skólanum var 100%. Þrátt fyrir 
að veðrið hafi ekki alltaf leikið 
við þátttakendur létu nemendur 
það lítið á sig fá. Þau voru 
líka duglega að vera úti og 

Lífshlaupið tekið föstum tökum 
í Víkurskóla

hreyfa sig meðfram hreyfingu 
í íþróttahúsinu. Krakkarnir 
eru vel að þessu komnir og 
Dagskráin óskar nemendum 
til hamingju með þennan góða 
árangur. Ekki voru þó nemendur 
þeir einu sem sinntu verkefninu 
af stakri prýði. Allt starfsfólk 
Víkurskóla tók þátt og enduðu 
í fjórða sæti í vinnustaðakeppni 
Lífshlaupsins.

Miðvikudagur  11. mars 2020    5DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

www.hekla.is

Mitsubishi L200
Verð frá 5.990.000 kr.

Skoðaðu úrvalið á
www.hekla.is/mitsubishisalur
Skoðaðu úrvalið á
www.hekla.is/mitsubishisalur

   FJÓRHJÓLADRIFINN

HARÐJAXL

Bílasala Selfoss · Hrísmýri 3 · 800 Selfoss · Sími 480 4000

ÁFRAM 
SUÐURLAND

Skólahreysti – hreystikeppni allra grunnskóla á landinu er hafin. 
Grunnskólar á Suðurlandi etja kappi í Skólahreysti fimmtudaginn 
19. mars kl. 13:00 í Íþróttamiðstöðinni á Ásvöllum.
Það er ókeypis inn og við hvetjum alla grunnskólakrakka  
til að mæta. Keppnin verður svo sýnd á RÚV í mars.

SKÓLAHREYSTI ER Í BOÐI LANDSBANKANSMENNTA OG
MENNINGARMÁLARÁ NEYTI

/skolahreysti #skolahreysti
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Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

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

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 - Sími 464 9400 - www.Frost.is

18    Miðvikudagur  11. apríl 2018 DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

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

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

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

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

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

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

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

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

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

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

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

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

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

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

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

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

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

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

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

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

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

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

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

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

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

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

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

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

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

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

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

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

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

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

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

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

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

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

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

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

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

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

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

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

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

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

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

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

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

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

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

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

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

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

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

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

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

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

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

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

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

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

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

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

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

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

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

Kiddý les 
fyrir börnin

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

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

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

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

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

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

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

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

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

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

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

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

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

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

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

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

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

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

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

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

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

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá

Gæludýrafóður

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

Sími 660 2970

Á ársþingi samtaka sunn
lenskra sveitarfélaga sem 

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

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

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

Kirkjubæjarstofa á 
Kirkjubæjarklaustri hlýtur 

Menningarverðlaun 
Suðurlands 2019

Miðvikudagur 6. nóvember 20192523

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

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

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Vistvænar íslenskar kistur
Þjónusta allan sólarhringinn

Útfararstofan
       Fold

Sími 482 4300

Gísli Gunnar 
Guð mundsson

Elfar Freyr 
Sigurjónsson

Svanhildur 
Eiríksdóttir

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

Útfararþjónusta

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

SÍMI 482 3800
Opið allan 

sólarhringinn
um helgar

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

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

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

BL SELFOSSI - 480 8080

Hleðsla - Sala - Þjónusta

Austurvegi 52 - Selfossi
Sími 666 9990

Verslum við litla manninn

Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Kata sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

www.tonsmidjan.net

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

Hrunamanna hrepp, Hveragerðisbæ, 
Skeiða- og Gnúpverja hrepp 

& Sveitarfélagið Ölfus.

Tónlistarnám og námskeið  
fyrir fólk á öllum aldri

Ökuskóli Suðurlands – Eyravegi 55, Selfossi

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

eða í netfangið thrainn@okuskoli.is

Undanfarna mánuði hefur 
verið unnið að því að undir

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

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

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

Til þess að afmarka brautir á 

Uppbygging útivistarsvæðis í Nesi

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

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

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

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

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

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

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

BL SELFOSSI - 480 8080

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

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 
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Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.
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Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

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

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

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

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

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

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

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

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

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

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

BL SELFOSSI - 480 8080

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

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

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

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

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

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

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.

18    Fimmtudagur  13. október  2016 DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

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

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

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

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

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

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

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

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

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

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

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

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

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

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

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

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

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

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

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

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

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

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

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

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

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

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

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

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

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

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

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

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

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

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

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

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

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

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

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

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

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

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

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

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

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

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

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

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

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

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

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

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

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

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

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

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

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

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

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

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

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

Kiddý les 
fyrir börnin

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

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

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

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

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

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

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

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

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

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

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

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

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

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

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

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

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

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

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

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

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

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá

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    
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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

hafidblaa. is

4 8 3 - 1 0 0 0

12:00-20:00 fim-sun

hádegistilboð
1 2 :00 - 1 6 :00

Mikil gróska er í golfsenunni 
á Selfossi um þessar mund

ir en FSu og Golfklúbbur Selfoss 
hafa gert með sér samkomulag 
um að stofna Golfakademíu, 
sem mun bætast í hóp þeirra 
íþróttaakademía sem fyrir eru 
við skólann. Í akademíunum við 
FSu er íþróttaæfingum hjá úr
valsþjálfurum fléttað saman við 
nám á fjölmörgum námsbraut
um. Alls munu 12 nemendur 
verða teknir inn á námsbrautina 
til að byrja með. Við ræddum 
málið við Hlyn Geir Hjartarson, 
framkvæmdastjóra Golfklúbbs 
Selfoss og Olgu Lísu Garðars
dóttur, skólameistara Fjölbraut
arskóla Suðurlands. 

Fleiri íþróttakrakkar fá tækifæri 
til að stunda sína íþrótt
„Við erum að bæta golfakadem
íunni við akademíuflóruna okk
ar í samstarfi við Golfklúbb 
Selfoss. Eftir að nýja aðstaðan 
kom hjá Golfklúbbi Selfoss fór 
boltinn fyrir alvöru af stað,“ 
segir Olga Lísa. Sem kunnugt 
er opnaði Golfklúbbur Selfoss 
glæsilega inniaðstöðu á dögun
um sem lesa má um á dfs.is. Að 
sögn Olgu og Hlyns hefur málið 
komið til umræðu áður, en það 
gekk ekki upp þegar aðalæfinga
tíminn miðaðist við sumartím
ann þegar skólinn var ekki starf
andi. Það breyttist með tilkomu 
nýju aðstöðunnar.

Aðspurð um hvaða þýðingu 
þetta hafi fyrir nemendur við 
skólann segir Olga: „Þetta gefur 
fleiri nemendum tækifæri til að 
stunda sínar íþróttir á skólatíma. 
Fyrir utan það að þau verða bara 
miklu betri golfarar á eftir. Þar 

með græða allir. Þau, klúbbur
inn, bæjarfélagið og hugsanlega 
þjóðin, hver veit!“ 

Raðað inn í hópinn eftir forgjöf
Alls komast, eins og áður sagði, 
tólf einstaklingar að í námið að 
sinni. „Við þurfum að takmarka 
okkur við tólf og sjá svona hvort 
að það gengur. Ég hugsa nú að 
það séu fleiri sem vilji komast 
að en við veljum bara tólf,“ seg
ir Olga. „Það verður raðað inn í 
hópinn eftir forgjöf. Þetta verður 
afrekshugsun, þetta er afreks
braut. Svo vonandi verða fleiri 
með tímanum. Það er leiðinlegt 
að þurfa að skera úr. Það er samt 
vonandi þannig að brautin verði 
það sterk að það þarf að kíkja á 
forgjöfina hjá kylfingunum og 
hún ráði för þegar þeir sækja um 
hjá akademíunni,“ segir Hlynur 
Geir.

Góð viðbót við það afreks-
starf sem unnið er í GOS
Þegar Hlynur er inntur eftir því 
hvaða þýðingu þessi áfangi hafi 
fyrir klúbbinn segir hann: „Ég 
vil fyrst taka það fram að ég er 
búinn að vera að horfa með að
dáunaraugum á akademíu FSu 
síðan hún var stofnuð. Akademía 
FSu er búin að breyta íþróttalífi 
svæðisins algerlega. Þýðingin 
fyrir golfklúbbinn sjálfan er sú 
að við erum búin að vera með 
ákveðið afreksstarf og eigum 
orðið nokkra landsliðskrakka. 
Þetta er svo bara partur af því 
að halda áfram að byggja upp 
það starf. Þetta er ekkert endi
lega bara Golfklúbbur Selfoss, 
heldur bara fyrir allt Suðurland, 
og landið allt ef því er að skipta. 

Það eru fullt af efnilegum krökk
um úti á landi sem ekki komast 
í afreksstarf og afreksþjálfun hjá 
menntuðum PGA – þjálfurum. 
Þá væri þetta mögulega leiðin 
þeirra. Fara í skóla í FSu og ná 
í afreksþjálfun í leiðinni.

Akademían hefur áhrif á 
skólamenninguna og fram-
tíðina hjá krökkunum
Starfið í akademíunum hefur að 
sögn Olgu afar jákvæð áhrif inn 
í skólastarfið. Krakkarnir eru 
góðar fyrirmyndir og standa sig 
vel í námi. Þau eru skipulögð 
og kunna að fylgja reglum og 
sinna skólastarfinu af kostgæfni. 
Talið berst að því hvaða innlegg 
krakkarnir fá inn í framtíðina. 
„Við sem eldri erum og höfum 
verið í íþróttum vitum það, þrátt 
fyrir að íþróttaakademíur hafi 
ekki verið til þá, hvaða þýðingu 
það hefur að vera í afrekshugs
un. Þá er þetta það sem drífur 
þig svolítið áfram og að því býr 
maður alla ævi. Þetta er ekki 
mælanlegt, en þetta er ofboðs
lega gott veganesti inn í fram
tíðina. Það er þessi ögun sem 
hefur svo mikil áhrif til lengri 
tíma. Þú lærir ákveðinn hugs
unargang og lífsstíl sem  verður 
alltaf með þér. Þá er oft talað um 
að ungafólkinu vanti seiglu, en 
íþróttaiðkun er mikil þjálfun í 
seiglu.“ Við óskum FSu og GOS 
til hamingju með glæsilegan og 
spennandi áfanga sem er góð 
viðbót við gróskumikið íþrótta
líf innan veggja FSu.  -gpp

Golfakademíu Fjölbrautarskóla 
Suðurlands hleypt af stokkunum

Hlynur Geir Hjartarson og Olga Lisa Garðadóttir  Mynd: -gpp

Miðvikudagur 11.  mars 2020Síðan 1968
52. árgangur

dfs@dfs.is – vefútgáfa: dfs.is
Sími 482 1944 · Eyravegi 25 · 800 SelfossNr. 2539

SVANSMERKIÐ

Prentgripur
1041 0858

Fimmtudagur 13. júní 2019Síðan 1968
52. árgangur

selfoss@prentmet.is  – vefútgáfa: dfs.is
Sími 482 1944 · Eyravegi 25 · 800 SelfossNr: 2502

Selfossi • Sími 699 1985 • 823 6656

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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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

ÍS
LE

N
SK

A/
SI

A.
IS

/T
O

Y 
87

77
6 

03
/1

7

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.
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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
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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.

Hríðarhraglandi, fannfergi og 
vetrarlægðir fara að heyra 

sögunni til ef marka má fregn-
ir frá veðurfræðingnum Einari 
Sveinbjörnssyni. Sólin hækk-
ar á lofti, lægðagangurinn og 
vetrarófærðin hverfa á braut og 
vorið tekur við. Veturinn hefur 
verið frekar þungur með sínum 
óveðrum, álagi á björgunar-

Hækkandi sól og 
vorið á næsta leiti

Myndina tók Hallgrímur P. Helgason.

aðila og innviði samfélagsins. 
Á myndinni má sjá síðdegis-
sólina sem hækkar á lofti með 
degi hverjum og snjófjúkið sem 
myndar skemmtilegt mynstur á 
glugganum en gefur eftir undan 
hita sólarinnar. Þennan dag hafði 
Hallgrímur, ljósmyndari hér á 
Selfossi, hugsað sér til hreyfings 
í myndatöku. Það gekk þó ekki 

upp fyrir veðri, en út kom þessi 
glæsilega mynd af stöðu dagsins 
gegnum rúðuna. 

Þá von ber ég í brjósti, og 
ekki einn um það, að gular, app-
elsínugular og rauðar viðvaran-
ir allar sem ein pakki föggum 
sínum og hverfi á braut. Þann 
tuttugasta mars skal vorið mæta 
og ekki degi seinna!  -gpp

Heimsókn 
forsætisráðherra 
í Bláskógabyggð

Katrín Jakobsdóttir, for-
sætisráðherra, átti fund 

með fulltrúum úr sveitarstjórn-
um Uppsveita í síðustu viku í 
Aratungu. Aðalumræðuefni 
fundarins var fyrirhugaður 
þjóðgarður á miðhálendi Ís-
lands, eins var rætt um sam-
göngumál og sameiningar 
sveitarfélaga. Fundurinn var 
góður og málefnalegur þar 
sem fundarmenn fóru vel yfir 
málin og skiptust á skoðunum 
um þessi málefni. Í samtali 
við Helga Kjartansson, odd-
vita Bláskógabyggðar kemur 
fram: „Fundurinn með for-
sætisráðherra tókst mjög vel, 
mestur tími fundarins fór í að 
ræða um fyrirhugaðan þjóð-
garð á miðhálendinu. Sveit-
arstjórnarmenn fóru vel yfir 
athugasemdir sveitarfélaganna 

sem eru fjölmargar, og þá fór 
ráðherra vel yfir sín sjónarmið. 
Það var mjög gott að ræða 
þetta við Katrínu og ég held 
að hennar skilningur á afstöðu 
sveitarfélaganna hafi aukist 
við þetta samtal. Eins var farið 
yfir samgöngumál og þá þörf 
sem er á auknum samgöngu-
bótum í Uppsveitunum. Ég 
held að samtal þessara tveggja 
stjórnsýslustiga þurfi að vera 
meira til að byggja upp traust 
og til að auka skilning á þeim 
málefnum sem efst eru á baugi 
hverju sinni. Kórónuveiran 
setti sitt mark á fundinn, því 
ekki var heilsast með handa-
bandi heldur var veifað til 
hvors annars og góðar kveðjur 
látnar fylgja með,“ segir Helgi 
léttur í bragði.  -gpp 

Frá fundi forsætisráðherra með fulltrúum Uppsveita í síðustu viku.
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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 fyrir mig og tilnefni jafnframt matgæðing næstu viku. 
Ég ætla að skora á samkennara minn, nágranna og stórvinkonu 
hana Erlu Berglindi Sigurðardóttur. Hún er kannski betur þekkt 
undir viðurnefni sínu – “the KOKK in the Kitchen”. Spurning 
hvort Sunnlendingar geti yfir höfuð beðið í viku eftir þessum 
stórviðburði . . . 

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

Ég þakka mákonu minni 
og æðibitanum Sesselíu 

kærlega fyrir áskorunina 
og hólið! Veit ekki hvort 
ég standi undir því þó mér 
þyki fátt skemmtilegra en að 
dunda mér í eldhúsinu. Hér 
kem ég með uppskrift að 
gómsætum kjúklingavængjum 
og gráðostasósu sem klikkar 
aldrei.

Buffaló vængir með 
gráðostasósu
2 bakkar af kjúklinga vængjum.
1 ½ matskeið hveiti
1 ½ matskeið lyftiduft
1 tsk salt
1 tsk pipar
1 tsk paprikukrydd
2 – 3 msk Buffalo sósa 
(Frank´s RedHot Wing´s)

Aðferð
Hitið ofninn í 200°C
Bútið vængina í þrennt með 
því að skera við liðamótin. 
Blandið þurrefnunum saman í 
stórri skál og veltið vængjunum 
vel upp úr kryddinu.  
Setjið smjörpappír á ofn plötu 
og setjið í botninn á ofn inum. 
Raðið því næst kjúk linga
vængjunum á ofngrind og 
setjið í ofninn fyrir ofan ofn
plötuna.

Bakið vængina í ofni í 50 – 55 
mínútur og snúið reglulega (15 
mínútna fresti).
Takið vængina úr ofninum 
og hellið Buffalo sósunni yfir 
vængina. Setjið þá næst aftur 
inn í ofninn í ca. 34 mínútur 
eða þar til þeir eru stökkir og 
ljúffengir.
Gráðaostasósa
250 gr Hellmann´s majones 
(ekki reyna við annað majones)
100 gr gráðaostur
salt og pipar eftir smekk

Brjótið gráðaostinn út í 
majonesið og blandið varlega 
saman. 
Smakkið til með salti og pipar.
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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.

Bæring Jón Breiðfjörð 
Guðmundsson

Helgi Kjartansson 
 
Oddviti 
Bláskógabyggðar

Í lýðræðisríki er margt sem 
þarf að taka tillit til og það 

eiga allir rétt á því að segja 
sína skoðun bæði í ræðu og 
riti. Öll sjónarmið og skoðanir 
eiga rétt á því að heyrast og 
við þurfum ekki alltaf að vera 
sammála. Þegar taka þarf 
ákvarðanir hjá hinu opinbera 
eru það  lýðræðislega kosnir 
einstaklingar, sem hafa umboð 
frá fólkinu í landinu sem taka 
ákvörðunina og bera ábyrgðina 
á þeirri ákvörðun sem verður 
tekin. Það eru tvö stjórnvöld í 
landinu, ríkið og sveitarfélög, 
þau hafa hvort sitt hlutverkið og 
starfa náið saman. 

Nú stendur fyrir dyrum að 
veikja sveitarstjórnarstigið, ef 
drög að frumvarpi umhverfis
ráð herra um stofnun þjóðgarðs 
á hálendinu nær fram að ganga. 
Í drögunum er gert ráð fyrir því 
að sveitarfélög eigi að mynda 
umdæmisráð, þar sem stórar 
og stefnumarkandi ákvarðanir 
verða teknar, eins og t.d. um 
skipu lagsmál og inn viða upp
bygg ingu svo fátt eitt sé nefnt. 

Í frumvarps drögunum er 
t.d. gert ráð fyrir því að sveitar
félögin sjö í Árnes –og Rangár
valla sýslum, sem eiga land að 
mið há lendinu, eigi að skipa 
fimm einstaklinga  í níu manna 
stjórn. Það verða því tvö 
sveitarfélög sem ekki fá mann 

Frjáls félagasamtök eiga ekki að stjórna landinu
í stjórn. Hinir fjórir aðilarnir 
í umdæmisráði eiga frjáls 
félagasamtök að skipa eins og 
náttúruverndarsamtök, úti vistar
samtök, bændasamtökin og aðili 
frá ferðaþjónustufyrirtækjum á 
svæðinu.

Í stjórnarskrá Íslands er 
kveðið á um að sveitarfélög 
eigi að ráða sínum málefnum 
sjálf. Þá kemur fram í skipu
lags lögum að sveitarfélög fari 
með skipulagsvaldið innan 
sinna sveitarfélagamarka. Með 
frumvarpsdrögum að stofn
un þjóðgarðs á mið há lend
inu er verið að gera lítið úr 
sveitar stjórnarstiginu og það er 
verið að fela frjálsum félaga
samtökum ákveðið vald sem 
sveitarfélögin hafa haft. Sveitar
stjórnir eru kosnar í lýðræðis
legum kosningum á fjögurra 
ára fresti. Ef einstak lingar eða 
flokkar eru ekki að standa undir 
væntingum íbúanna, þá hafa 
íbúar vald til að gera breytingar 
í næstu kosn ingum.

Það er mín skoðun að 
það megi ekki undir neinum 
kringumstæðum  fela frjálsum 
félagasamtökum vald til að taka 
stjórnvaldsákvarðanir, það getur 
ekki talist lýðræðislegt að frjáls 
félagasamtök geti fengið þetta 
mikil völd og það án þess að vera 
lýðræðislega kosin til þess og án 
umboðs frá íbúum viðkomandi 

sveitarfélaga. Viljum við t.d. að 
frjáls félagasamtök eigi fulltrúa 
þegar verið að taka ávörðun um 
framtíð Reykjavíkurflugvallar 
og skipulag í kringum hann. 
Ég er viss um að kollegar mínir 
í Reykjavíkurborg eru ekki 
tilbúnir til þess. 

Þeir aðilar sem eru 
lýðræðislega kosnir eiga 
að sjálfsögðu að leita til 
og fá umsögn frá frjálsum 
félagasamtökm áður en 
ákvarðanir eru teknar eftir því 
sem við á. Það gefur þeim sem 
eru lýðræðislega kosnir, ákveðið 
aðhald og faglegri niðurstöðu.

Ég skora á sveitarfélög um 
land allt að standa saman um 
að skipulagsvald sveitarfélaga 
verði ekki skert og þar með 
sveitarstjórnarstigið.  Við erum 
að tala um að meira en 30% af 
öllu landinu verði gert að einum 
þjóðgarði. Landshlutasamtök 
sveitarfélaga og Samband 
íslenskra sveitarfélaga þurfa líka 
að láta málið til sín taka, það er 
það mikið í húfi. 

Til stendur að reisa 70 metra 
langa brú úr íslensku timbri 

yfir Þjórsá í grennd við Búrfell. 
Um er að ræða göngubrú sem þó 
verður fær bílum í neyð. Brúin 
verður bílfær og er það hugsað 
sem öryggisatriði ef til koma 
hamfarir, slys eða annað, svo að 
neyðarbílar komist þarna yfir. 
Brúin verður úr íslensku límtré 
frá LímtréVírneti og fyrsta 
mannvirkið úr íslenskum við á 
þessu stærðarskala. 

Sitkagreni úr Haukadalsskógi 
Eiríkur Þorsteinsson, sérfræð
ingur um timbur og timburgæði, 
hjá fyrirtækinu Trétækniráðgjöf 
slf., segir Landsvirkjun standa 
að verkinu og hjá þeim var strax 
í upphafi lögð áhersla á að brúin 
væri smíðuð úr íslensku timbri. 
„Í framhaldi af því gerði Límtré 
tilboð í smíði brúarinnar og það 
var samþykkt á þeim forsendum 
að eingöngu sé notað íslenskt 
timbur í smíðina.“ Eiríkur 
segir að efnið í brúna komi úr 

Sjötíu metra trébrú yfir Þjórsá

Haukadalsskógi og að það sé 
sitkagreni. „Undanfarið höfum 
við verið að velja um 500 boli úr 
skóginum í brúna. Farið verður 
með bolina í Þjórsárdal þar sem 
þeir verða flokkaðir enn frekar 
og síðan sagaðir í fjalir. Þar 
næst verða fjalirnar flokkaðar 
eftir gæðum og síðan verða þær 
þurrkaðar hjá Límtré á Flúðum.“ 
„Gólfið í brúnni verður úr 
límtrésbitum sem lagðir verða 

Tölvugerð mynd af trébrúnni fyrirhuguðu yfir Þjórsá. Arkitektar að brúnni eru 
VA Arkitektar, Efla sér um burðarþolið en Trétækniráðgjöf sfl. ásamt Skógrækinni 
um val á bolum.

á stálbita sem liggja langsum en 
tré verður þversum á þeim og 
síðan tvöfalt dekk ofan á það. 
Samkvæmt áætlun er reiknað 
með að brúin verði sett upp í 
haust,“ segir Eiríkur. Eiríkur 
mun fjalla nánar um brúna á 
Fagráðstefnu skógræktarinnar 
sem verður haldin á Hótel Geysi 
í Haukadal 18. og 19. mars 
næstkomandi. Birtist fyrstr í 
Bændablaðinu.

Nemendur Víkurskóla í 
Vík í Mýrdal stóðu sig 

frábærlega í hvatningarverkefni 
ÍSÍ, Lífshlaupinu. Krakkarnir 
lentu í fyrsta sæti í sínum 
flokki. Þátttaka nemenda í 
skólanum var 100%. Þrátt fyrir 
að veðrið hafi ekki alltaf leikið 
við þátttakendur létu nemendur 
það lítið á sig fá. Þau voru 
líka duglega að vera úti og 

Lífshlaupið tekið föstum tökum 
í Víkurskóla

hreyfa sig meðfram hreyfingu 
í íþróttahúsinu. Krakkarnir 
eru vel að þessu komnir og 
Dagskráin óskar nemendum 
til hamingju með þennan góða 
árangur. Ekki voru þó nemendur 
þeir einu sem sinntu verkefninu 
af stakri prýði. Allt starfsfólk 
Víkurskóla tók þátt og enduðu 
í fjórða sæti í vinnustaðakeppni 
Lífshlaupsins.
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www.hekla.is

Mitsubishi L200
Verð frá 5.990.000 kr.

Skoðaðu úrvalið á
www.hekla.is/mitsubishisalur
Skoðaðu úrvalið á
www.hekla.is/mitsubishisalur

   FJÓRHJÓLADRIFINN

HARÐJAXL

Bílasala Selfoss · Hrísmýri 3 · 800 Selfoss · Sími 480 4000

ÁFRAM 
SUÐURLAND

Skólahreysti – hreystikeppni allra grunnskóla á landinu er hafin. 
Grunnskólar á Suðurlandi etja kappi í Skólahreysti fimmtudaginn 
19. mars kl. 13:00 í Íþróttamiðstöðinni á Ásvöllum.
Það er ókeypis inn og við hvetjum alla grunnskólakrakka  
til að mæta. Keppnin verður svo sýnd á RÚV í mars.

SKÓLAHREYSTI ER Í BOÐI LANDSBANKANSMENNTA OG
MENNINGARMÁLARÁ NEYTI

/skolahreysti #skolahreysti
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Búslóðaflutningar og vörudreifing
Sendibílar Suðurland 820  3880, Tómas

   UNDRALAGNIR
 ÖLL ALMENN PÍPULAGNINGAÞJÓNSTA

                      SÍMI 8484768   
        UNDRALAGNIR@GMAIL.COM
   JÓN KARL LINDAL PÍPULAGNINGAMEISTARI

Aðalfundur
Björgunarfélags Árborgar verður haldinn 

mánudaginn 23. mars kl. 20 
í Björgunarmistöðinni á Selfossi, Árvegi 1.

Venjuleg aðalfundarstörf
Kosið verður til stjórnar og annarra starfa

Menning í sinni víðustu 
merk ingu dafnar fyrst og 

fremst vegna framlags einstak
linga og félaga sem starfa í hinum 
ýmsu listgreinum, tónlist, leiklist, 
söng list, myndlist, og svo mætti 
lengi telja. Á landsbyggðinni er 
það oftast þokkaleg aðstaða sem 
háir þessu magnaða framlagi 
ein stak linga og félagasamtaka 
til að efla samfélögin og gefa 
þeim lit, íbúum og njótendum 
öllum til yndisauka. Ég hef frá 
barn æsku haft mikinn áhuga á 
menn ingar tengdri starfsemi og 
því lagt lagt lóð á vogarskálar í 
mínu heimahéraði að berjast fyrir 
bættri aðstöðu fyrir menninguna. 
Á Selfossi var skóflustunga tekin 
árið 1972 fyrir hóteli, félags
heimili og menningarsal en húsið 
var vígt árið 1986. Þá var menn
ingarsalurinn og félags heimilis
hlutinn skilinn eftir til síðari 
tíma. Húsið var síðan í heild 
sinni selt skömmu fyrir aldamót 
til Kaupfélags Árnesinga sem 
lagði áherslu á ferðaþjónustu 
og hóf að stækka hótelið og 
síðar átti menningarsalurinn að 
koma inn. Því miður tókst KÁ 
ekki að klára verkið og síðar var 
hótelreksturinn seldur til einka
aðila en salurinn sem er enn 
óinnréttaður með hallandi gólfi 
fyrir 280 manns í sæti, stórt svið 
og gryfju rataði aftur til sveitar
félagsins fyrir nokkrum árum. 
Árið 1999 gerði þáverandi ríkis
stjórn myndarlega samninga um 
upp byggingu menningarhúsa á 
landsbyggðinni meðal annars í 
Vest mannaeyjum, Egilsstöðum, 
Akureyri, Sauðárkróki og 
Ísafirði að ógleymdri Hörpunni 
sem síðar fékk risaframlag frá 

Er Menningarsalur Suðurlands að verða að veruleika?

ríkinu. Því miður náðum við 
ekki inn í þennan samning en 
þing menn Suðurlands á þeim 
tíma lofuðu að fjármagni yrði 
varið í menningarhús hjá okkur 
á fastalandi Suðurlands og við 
bíðum enn. Við skulum ekki 
gleyma þeirri menningarlegu 
skyldu ríkisins að færa lands
mönn um tækifæri á að njóta 
verka Sin fóníu hljóm sveitar Ís
lands og Þjóðleikhússins en 
við getum því miður ekki tekið 
á móti þessum sameiginlegu 
menn ingar stofnunum okkar 
vegna að stöðu leysis. Við erum 
svo heppin að pólitísk samstaða 
inn an sveitar stjórna á Suðurlandi 
í þessu máli er til staðar sem og 
inn an héraðsnefndar Árnesinga 
og bæjarstjórnar Árborgar eftir 
margar ályktanir og áskoranir í 
þeim efnum.

Margir ráðamenn komið 
og skoðað salinn
Við höfum á liðnum tíu árum 
farið með þingmannahópa eftir 
hverjar kosningarnar af öðrum 
sem og ráðherra ríkisstjórna 
liðinna ára í salinn og sýnt þeim 
möguleikana sem við höfum með 

því að klára salinn og allir verið 
sammála um mikilvægi þess. 
Kórastarf og leiklistarstarf á 
suðurlandi fullyrði ég að er með 
ólíkindum kraftmikið og öflugt 
svo eftir er tekið og því væri það 
hvalreki fyrir aðstöðusköpun til 
stærri tónleika og sýninga og 
jafnvel myndlistar, einnig myndi 
fullkláraður menningarsalur auka 
möguleika á að fá stærri viðburði 
á landsvísu hingað heim í hérað. 
Hollvinasamtök menningarsalar 
suðurlands og áhugafólk um 
menningu eygja nú tækifæri 
á því að draumarnir verði að 
veruleika, því ríkið samþykkti 
að leggja til 5 milljónir og 
sveitarfélagið Árborg 5 milljónir 
til að fullklára hönnun hússins. 
Á haustdögum verður farið í 
stórátak í uppbyggingu innviða 
landsins og nú treystum við á að 
ríkið klári málið og svo klárum 
við okkar hluta og glæsilegur 
menningarsalur suðurlands gæti 
verið klár á tveimur til þremur 
árum. Tími efnda er runninn upp.

Kjartan Björnsson, 
bæjarfulltrúi og áhugamaður 

um menningu

Sunnudaginn 15. mars 
verður boðið upp á í 

Hvera gerðis kirkju brúðu leik

Einar Áskell í Hveragerðiskirkju - Brúðuleikhús

sýninguna um Einar Áskel 
eftir brúðumeistarann Bernd 
Ogrodnik sem byggir á heims

Að missa maka gerbreytir 
lífi fólks og eftirlifandi 

maki þarf að takast á við miklar 
breytingar og aðlagast lífi á 
breyttum forsendum. Í mars og 
apríl verður boðið upp á fyrir
lestra og samtal um maka missi. 
Eru samverurnar sam starfs
verk efni Selfoss, Hvera gerðis, 
Eyrar bakka og Þorláks hafnar
presta kalls.

19. mars kl. 20:00 í 
Hveragerðiskirkju
Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson 

Makamissir - fyrirlestrar og erindi
flytur erindið: ,,Sorg, birta og von 
í sálmum og ljóðum.“  Fjallar 
hann um eigin missi og sálmana 
sína sem ortir eru út frá eigin 
lífsreynslu.

25. mars kl. 20:00 í 
Hveragerðiskirkju

K. Hulda Guðmundsdóttir 
frá Sorgarmiðstöð flytur erindið:  
,,Að missa makann – hvað 
hjálpar?“ 1. og 15. apríl og kl. 20 
í Selfosskirkju, verður boðið upp 
á samtal um sorg og sorgar við
brögð vegna maka missis og munu 

prestarnir Ninna Sif Svavars
dóttir og Guðbjörg Arnar dóttir 
leiða samtalið. Fyrirlestrarnir eru 
öllum opnir, enginn aðgangseyrir 
og ekki þörf á skráningu en 
frekari upplýsingar má finna hjá 
prest unum Guðbjörgu Arnar
dóttur, Ninnu Sif Svavarsdóttur, 
Gunnari Jóhannessyni og Arnaldi 
Bárðarsyni.  Þá má benda á að 
á Facebook er að finna hópinn 
„ekkjur og ekklar á Selfossi og 
nágrenni“ og eru þau sem það 
á við hvött til þess að skrá sig í 
hópinn.

þekktum sögum Gunillu Berg
ström um hinn uppá tækja sama 
Einar Áskel. Við fylgjumst með 
degi í lífi feðganna Einars Áskels 
og pabba hans, þar sem daglegt 
líf fær á sig ljóma ævintýris, 
eins og tilvera okkar allra getur 
gert í einum vettvangi, ef við 
opnum fyrir leikinn, sköp un ina 
og ímyndunaraflið.

Leiksýningin er sam starfs
verkefni Eyrarbakkaprestakalls, 
Hvera  gerðisprestakalls og Sel
foss  prestakalls og er kostuð af 
Héraðs sjóði Suðurprófastdæmis.  
Leiksýningin hefst kl. 12.30 og 
eru allir hjartanlega velkomnir!
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Bæjarstjórn Ölfuss hefur samþykkt að kynna skipulagslýsingu fyrir 
aðal- og deiliskipulagsbreytingar í þéttbýli Þorlákshafnar skv. 1. mgr. 
30 gr. og 40 gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulagsreiturinn er um 7,5 ha að stærð og afmarkast af 
Ölfusbraut í vestri, Selvogsbraut í suðri, lóðamörk Selvogsbrautar 12 í 
austri og fyrirhugaðri götu í norðri er tengist út frá Ölfusbraut.
Breytingar á aðalskipulagi Ölfuss 2010-2022 miða við að breyta 
nyrsta hluta deiliskipulagsreitsins úr því að vera Miðsvæði (M1) yfir 
í að vera Íbúðarsvæði (Í9) og stækka núverandi Í9-svæði til austurs 
og minnka á móti A1- og V1-svæði þar fyrir austan sem því nemur. Á 
hluta svæðisins er gildandi deiliskipulag „Miðbærinn í Þorlákshöfn“, 
staðfest 27.03.2008.

Gert er ráð fyrir nýrri uppbygging norðan Selvogsbrautar sem verður 
að mestu í formi eins til þriggja hæða íbúðabyggðar auk þess 
sem gert er ráð fyrir þriggja til fjögurra hæða fjölbýlishúsum næst 
Ölfusbraut og að verslun/þjónusta/stofnanir verði á jarðhæðum 
nýbygginga við Selvogsbraut austan heilsugæslu.

Skipulagslýsingin verður til sýnis á bæjarskrifstofum Ölfuss að 
Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn, og á heimasíðu frá og með 4. mars 
til og með 18. mars 2020. Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
er hér með gefinn kostur á að gera skriflegar athugasemdir innan 
þess tíma. Athugasemdum má skila á bæjarskrifstofu sveitarfélagsins 
eða á skipulag@olfus.is.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Ölfuss.

Skipulags- og 
matslýsing til 
kynningar

Blakfjör í Sundhöll SelfossBlakfjör í Sundhöll Selfoss
Krabbameinsfélag Árnessýslu fagnar góðu samstarfi við Sveitarfélagið 
Árborg og Vatn og heilsu í heilsueflandi Mottumars. 
Þriðjudaginn 17. mars kl.18:30 er þér boðið til skemmtunar í Sundhöll 
Selfoss þar sem stelpurnar í Vatn og Heilsu verða með sundblak og aðra 
skemmtilega vatnaleiki í innilauginni. Viðburðurinn er tilvalin skemmtun 
fyrir fjölskylduna að eiga saman og efla heilsuna um leið. 
Sveitarfélagið Árborg býður öllum frítt í sund í Sundhöll Selfoss frá 
kl.16 þennan dag og hvetjum við alla til að nýta sér það frábæra 
boð. Krabbameinsfélag Árnessýslu býður uppá léttar veitingar að 
skemmtuninni lokinni, sem er áætluð um kl.19:30 og verður með 
kynningu á starfsemi félagsins í andyri Sundhallarinnar. 
Hlökkum til að eiga skemmtilegan tíma með þér og fjölskyldu þinni, 
þriðjudaginn 17. mars kl.18:30 í Sundhöll Selfoss.

Nánari upplýsingar á www.krabbameinsfelagarnessyslu.is

Sunnudaginn 22. mars skellum við okkur að sjá 
Djöflaeyjuna eftir Einar Kárason í leikstjórn Rúnars 
Guðbrandssonar í Litla Leikhúsið okkar við Sigtún.

Sýningin hefst kl. 18. Miðaverð kr. 2.000.
Þátttöku blað liggur í andyrinu í Grænumörkinni.
Nú skellum við okkur að sjá þetta meistarastykki. 

Leikhúsnefnd FEB Selfossi.

Djöflaeyjan

Sannkölluð stríðsárastemning 
verður í safni Einars Elías

sonar úti við Selfossflugvöll 
hjá Kvenfélagi Selfoss á næstu 
misserum. Ætlunin er að leggja 
áherslu á jákvæðu hliðar þessa 
tímabils í sögunni, klæða sig 
upp í stíl við tímann og njóta 
samverunnar í afar skemmtilegu 
og fallegu umhverfi safnsins sem 
Einar hefur komið upp. Safnið 
sjálft er stórmerkilegt afrek 
og gaman fyrir alla að koma 
þangað. Kvenfélagskonan Rakel 
Þórðardóttir sagði okkur nánar 
frá því sem stendur fyrir dyrum.

Frakkinn hans afa varð kveikjan
„Við hjá Kvenfélagi Selfoss 
verðum með viðburð til að 
minnast hersetunnar, bæði í Kald
aðarnesi og hér á Selfossi. Okkur 
langar að minnast þessa tíma í 
sögu bæjarins og samfélagsins. 
Vera hersins setti mikinn svip 
á mann lífið hér og þjóðfélagið 

Það er draumur að vera með dáta

í heild. Víða er enn verið að 
nota skýli og bragga sem byggð 
voru á stríðsárunum sem dæmi. 
Byrjunin var sú að ég var að 
taka til í bílskúrnum hjá mömmu 
og pabba sem voru að flytja og 
finn í poka ullarfrakka af afa 
mínum sem fæddist í Vorsabæ. 
Þetta var jakki sem augljóslega 
var keyptur á stríðsárunum, en 
hann var í námi í Skandinavíu. 
Mér var bent á að Einar myndi 
kannski vilja fá frakkann á safnið 
sitt og þegar ég kom þangað inn 
varð ég agndofa. Ég er aðflutt 
og hef aldrei séð þetta og vissi 
ekkert af þessu og fannst þetta 
rosalega flott hjá honum. Eftir 
það kviknaði hugmyndin að fá 
að nýta salinn og gera eitthvað í 
salnum,“ segir Rakel.

Tilvalið að klæða sig 
upp á í þessum stíl
„Hugmyndin fór svo á flug í 
haust þegar ég fór að spyrja 

innan Kvenfélagsins hvort ekki 
væri gaman að setja upp viðburð 
hjá Einari og fólk myndi dressa 
sig upp í anda fatastílsins sem var 
á þessu tímabili. Þá yrði dagskrá 
sem væri tengd tímabilinu og 
fólk gæti skoðað safnið í leið
inni. Upp úr þessu fékk ég 
nokkrar góðar konur með mér í 
að skipuleggja viðburðinn. Og 
eftir áramót fórum við á fullt í 
verkefnið“. 

Spennandi fróðleikur 
og dillandi tónlist
Þegar við spyrjum Rakel út í 
dag skrána segir hún hana vera að 
mótast en þó séu komin nokkur 
spenn andi atriði á dagskrá. 
„Hjördís Geirs ætlar að taka 
nokkur dillandi lög, tískusýning 
frá Leikfélagi Selfoss á búningum 
þeirra í sýningunni Djöflaeyjunni 
og þá mun Sigurjón Erlingsson 
segja frá endurminningum sínum 
tengda hersetuliðinu svo eitthvað 
sé nefnt,“ segir Rakel.

Plísseruð pils og rauður varalitur
Eins og áður sagði er ætlunin 
að allir komi klæddir í takt við 
tímabilið. Rauður varalitur og 
plísseruð pils fyrir dömurnar. 
Pokabuxur, jakkaföt og hattar 
fyrir herra. „Við munum bjóða 
upp á kjötsúpu og kaffi og 
sætabrauð á eftir. Allur ágóði 
mun renna til landsöfnunar 
Kvenfélagssambands Íslands 
sem er gjöf til allra kvenna á 
Íslandi. Viðburðurinn verður svo 
auglýstur nánar síðar. Fólk getur 
farið að öngla saman í búninga 
og kíkja í fataskápinn.“  -gpp

Mynd: Héraðsskjalasafn Árnesinga.

Rauði krossinn leitar eftir 
sjálf boðaliðum sem vilja 

vera með í verkefni sem nefnist 
Félags vinir eftir afplánun. Rauði 
krossinn er um þessar mundir að 
byggja upp virknihóp sem býður 
upp á virkni og félagsskap fyrir 
einstaklinga sem eru að afplána 
dóm í fangelsinu á Litlahrauni 
og á Hólmsheiði. Verkefnastjóri 
verkefnisins er Sigríður Ella 
Jónsdóttir.

Markmiðið að hjálpa fólki 
að byggja upp félagslegt 
net að lokinni afplánun
Markmiðið með verkefninu 
er að sögn Sigríðar Ellu fyrst 
og fremst að aðstoða fólk að 
byggja upp félagslegt net og 
gerast virkir samfélagsþegnar í 
sam félaginu. Það dragi úr líkum 
á því að einstaklingar brjóti af 
sér aftur. „Við setjum verkefnið 
upp sem félagsvinaverkefni. 
Þar sinnir einn sjálfboðaliði 
hverjum þátttakanda sem er að 
ljúka sinni afplánun í fangelsi. 
Við veitum aðstoðina með 
þarfir einstaklingsins í huga. 
Við gerum ráð fyrir að hvert 
félagsvinasamband vari í eitt 
ár. Þar aðstoðar sjálfboðaliðinn 
einstaklinginn að aðlagast 
samfélaginu, nýta sér opinbera 

Félagsvinir eftir afplánun

þjónustu, leita sér nýrra leiða í 
uppbyggingu á félagslegu neti 
og öðlast tiltrú á eigin getu sem 
áhrifavalds í eigin lífi,“ segir 
Sigríður Elín.

Leita af sjálfboðaliðum 
í nærumhverfinu

Við erum að leita af sjálf
boða liðum sem víðast. Litla
Hraun er staðsett á Suðurlandinu 
og það væri tilvalið ef einhver 
Sunn lendingur sæi sér fært að 
taka þátt í verkefninu, sér í lagi 
í hópnum sem heimsækir Litla 
Hraun og veitir félagsskap og 
virkni þar inni. Sjálfboðaliðar 
fá sérstaka þjálfun og leiðsögn 

áður en starf hefst. Áhugasamir 
geta haft samband við Sigríði 
Ellu Jónsdóttur hjá Rauða 
krossinum í Kópavogi, sigridur.
ella@redcross.is,“ segir Sigríður 
Elín.  -gpp

Sterkur sunnlenskur 
auglýsingamiðill 

í yfir 50 ár.
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Búslóðaflutningar og vörudreifing
Sendibílar Suðurland 820  3880, Tómas

   UNDRALAGNIR
 ÖLL ALMENN PÍPULAGNINGAÞJÓNSTA

                      SÍMI 8484768   
        UNDRALAGNIR@GMAIL.COM
   JÓN KARL LINDAL PÍPULAGNINGAMEISTARI

Aðalfundur
Björgunarfélags Árborgar verður haldinn 

mánudaginn 23. mars kl. 20 
í Björgunarmistöðinni á Selfossi, Árvegi 1.

Venjuleg aðalfundarstörf
Kosið verður til stjórnar og annarra starfa

Menning í sinni víðustu 
merk ingu dafnar fyrst og 

fremst vegna framlags einstak
linga og félaga sem starfa í hinum 
ýmsu listgreinum, tónlist, leiklist, 
söng list, myndlist, og svo mætti 
lengi telja. Á landsbyggðinni er 
það oftast þokkaleg aðstaða sem 
háir þessu magnaða framlagi 
ein stak linga og félagasamtaka 
til að efla samfélögin og gefa 
þeim lit, íbúum og njótendum 
öllum til yndisauka. Ég hef frá 
barn æsku haft mikinn áhuga á 
menn ingar tengdri starfsemi og 
því lagt lagt lóð á vogarskálar í 
mínu heimahéraði að berjast fyrir 
bættri aðstöðu fyrir menninguna. 
Á Selfossi var skóflustunga tekin 
árið 1972 fyrir hóteli, félags
heimili og menningarsal en húsið 
var vígt árið 1986. Þá var menn
ingarsalurinn og félags heimilis
hlutinn skilinn eftir til síðari 
tíma. Húsið var síðan í heild 
sinni selt skömmu fyrir aldamót 
til Kaupfélags Árnesinga sem 
lagði áherslu á ferðaþjónustu 
og hóf að stækka hótelið og 
síðar átti menningarsalurinn að 
koma inn. Því miður tókst KÁ 
ekki að klára verkið og síðar var 
hótelreksturinn seldur til einka
aðila en salurinn sem er enn 
óinnréttaður með hallandi gólfi 
fyrir 280 manns í sæti, stórt svið 
og gryfju rataði aftur til sveitar
félagsins fyrir nokkrum árum. 
Árið 1999 gerði þáverandi ríkis
stjórn myndarlega samninga um 
upp byggingu menningarhúsa á 
landsbyggðinni meðal annars í 
Vest mannaeyjum, Egilsstöðum, 
Akureyri, Sauðárkróki og 
Ísafirði að ógleymdri Hörpunni 
sem síðar fékk risaframlag frá 

Er Menningarsalur Suðurlands að verða að veruleika?

ríkinu. Því miður náðum við 
ekki inn í þennan samning en 
þing menn Suðurlands á þeim 
tíma lofuðu að fjármagni yrði 
varið í menningarhús hjá okkur 
á fastalandi Suðurlands og við 
bíðum enn. Við skulum ekki 
gleyma þeirri menningarlegu 
skyldu ríkisins að færa lands
mönn um tækifæri á að njóta 
verka Sin fóníu hljóm sveitar Ís
lands og Þjóðleikhússins en 
við getum því miður ekki tekið 
á móti þessum sameiginlegu 
menn ingar stofnunum okkar 
vegna að stöðu leysis. Við erum 
svo heppin að pólitísk samstaða 
inn an sveitar stjórna á Suðurlandi 
í þessu máli er til staðar sem og 
inn an héraðsnefndar Árnesinga 
og bæjarstjórnar Árborgar eftir 
margar ályktanir og áskoranir í 
þeim efnum.

Margir ráðamenn komið 
og skoðað salinn
Við höfum á liðnum tíu árum 
farið með þingmannahópa eftir 
hverjar kosningarnar af öðrum 
sem og ráðherra ríkisstjórna 
liðinna ára í salinn og sýnt þeim 
möguleikana sem við höfum með 

því að klára salinn og allir verið 
sammála um mikilvægi þess. 
Kórastarf og leiklistarstarf á 
suðurlandi fullyrði ég að er með 
ólíkindum kraftmikið og öflugt 
svo eftir er tekið og því væri það 
hvalreki fyrir aðstöðusköpun til 
stærri tónleika og sýninga og 
jafnvel myndlistar, einnig myndi 
fullkláraður menningarsalur auka 
möguleika á að fá stærri viðburði 
á landsvísu hingað heim í hérað. 
Hollvinasamtök menningarsalar 
suðurlands og áhugafólk um 
menningu eygja nú tækifæri 
á því að draumarnir verði að 
veruleika, því ríkið samþykkti 
að leggja til 5 milljónir og 
sveitarfélagið Árborg 5 milljónir 
til að fullklára hönnun hússins. 
Á haustdögum verður farið í 
stórátak í uppbyggingu innviða 
landsins og nú treystum við á að 
ríkið klári málið og svo klárum 
við okkar hluta og glæsilegur 
menningarsalur suðurlands gæti 
verið klár á tveimur til þremur 
árum. Tími efnda er runninn upp.

Kjartan Björnsson, 
bæjarfulltrúi og áhugamaður 

um menningu

Sunnudaginn 15. mars 
verður boðið upp á í 

Hvera gerðis kirkju brúðu leik

Einar Áskell í Hveragerðiskirkju - Brúðuleikhús

sýninguna um Einar Áskel 
eftir brúðumeistarann Bernd 
Ogrodnik sem byggir á heims

Að missa maka gerbreytir 
lífi fólks og eftirlifandi 

maki þarf að takast á við miklar 
breytingar og aðlagast lífi á 
breyttum forsendum. Í mars og 
apríl verður boðið upp á fyrir
lestra og samtal um maka missi. 
Eru samverurnar sam starfs
verk efni Selfoss, Hvera gerðis, 
Eyrar bakka og Þorláks hafnar
presta kalls.

19. mars kl. 20:00 í 
Hveragerðiskirkju
Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson 

Makamissir - fyrirlestrar og erindi
flytur erindið: ,,Sorg, birta og von 
í sálmum og ljóðum.“  Fjallar 
hann um eigin missi og sálmana 
sína sem ortir eru út frá eigin 
lífsreynslu.

25. mars kl. 20:00 í 
Hveragerðiskirkju

K. Hulda Guðmundsdóttir 
frá Sorgarmiðstöð flytur erindið:  
,,Að missa makann – hvað 
hjálpar?“ 1. og 15. apríl og kl. 20 
í Selfosskirkju, verður boðið upp 
á samtal um sorg og sorgar við
brögð vegna maka missis og munu 

prestarnir Ninna Sif Svavars
dóttir og Guðbjörg Arnar dóttir 
leiða samtalið. Fyrirlestrarnir eru 
öllum opnir, enginn aðgangseyrir 
og ekki þörf á skráningu en 
frekari upplýsingar má finna hjá 
prest unum Guðbjörgu Arnar
dóttur, Ninnu Sif Svavarsdóttur, 
Gunnari Jóhannessyni og Arnaldi 
Bárðarsyni.  Þá má benda á að 
á Facebook er að finna hópinn 
„ekkjur og ekklar á Selfossi og 
nágrenni“ og eru þau sem það 
á við hvött til þess að skrá sig í 
hópinn.

þekktum sögum Gunillu Berg
ström um hinn uppá tækja sama 
Einar Áskel. Við fylgjumst með 
degi í lífi feðganna Einars Áskels 
og pabba hans, þar sem daglegt 
líf fær á sig ljóma ævintýris, 
eins og tilvera okkar allra getur 
gert í einum vettvangi, ef við 
opnum fyrir leikinn, sköp un ina 
og ímyndunaraflið.

Leiksýningin er sam starfs
verkefni Eyrarbakkaprestakalls, 
Hvera  gerðisprestakalls og Sel
foss  prestakalls og er kostuð af 
Héraðs sjóði Suðurprófastdæmis.  
Leiksýningin hefst kl. 12.30 og 
eru allir hjartanlega velkomnir!
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Bæjarstjórn Ölfuss hefur samþykkt að kynna skipulagslýsingu fyrir 
aðal- og deiliskipulagsbreytingar í þéttbýli Þorlákshafnar skv. 1. mgr. 
30 gr. og 40 gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulagsreiturinn er um 7,5 ha að stærð og afmarkast af 
Ölfusbraut í vestri, Selvogsbraut í suðri, lóðamörk Selvogsbrautar 12 í 
austri og fyrirhugaðri götu í norðri er tengist út frá Ölfusbraut.
Breytingar á aðalskipulagi Ölfuss 2010-2022 miða við að breyta 
nyrsta hluta deiliskipulagsreitsins úr því að vera Miðsvæði (M1) yfir 
í að vera Íbúðarsvæði (Í9) og stækka núverandi Í9-svæði til austurs 
og minnka á móti A1- og V1-svæði þar fyrir austan sem því nemur. Á 
hluta svæðisins er gildandi deiliskipulag „Miðbærinn í Þorlákshöfn“, 
staðfest 27.03.2008.

Gert er ráð fyrir nýrri uppbygging norðan Selvogsbrautar sem verður 
að mestu í formi eins til þriggja hæða íbúðabyggðar auk þess 
sem gert er ráð fyrir þriggja til fjögurra hæða fjölbýlishúsum næst 
Ölfusbraut og að verslun/þjónusta/stofnanir verði á jarðhæðum 
nýbygginga við Selvogsbraut austan heilsugæslu.

Skipulagslýsingin verður til sýnis á bæjarskrifstofum Ölfuss að 
Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn, og á heimasíðu frá og með 4. mars 
til og með 18. mars 2020. Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
er hér með gefinn kostur á að gera skriflegar athugasemdir innan 
þess tíma. Athugasemdum má skila á bæjarskrifstofu sveitarfélagsins 
eða á skipulag@olfus.is.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Ölfuss.

Skipulags- og 
matslýsing til 
kynningar

Blakfjör í Sundhöll SelfossBlakfjör í Sundhöll Selfoss
Krabbameinsfélag Árnessýslu fagnar góðu samstarfi við Sveitarfélagið 
Árborg og Vatn og heilsu í heilsueflandi Mottumars. 
Þriðjudaginn 17. mars kl.18:30 er þér boðið til skemmtunar í Sundhöll 
Selfoss þar sem stelpurnar í Vatn og Heilsu verða með sundblak og aðra 
skemmtilega vatnaleiki í innilauginni. Viðburðurinn er tilvalin skemmtun 
fyrir fjölskylduna að eiga saman og efla heilsuna um leið. 
Sveitarfélagið Árborg býður öllum frítt í sund í Sundhöll Selfoss frá 
kl.16 þennan dag og hvetjum við alla til að nýta sér það frábæra 
boð. Krabbameinsfélag Árnessýslu býður uppá léttar veitingar að 
skemmtuninni lokinni, sem er áætluð um kl.19:30 og verður með 
kynningu á starfsemi félagsins í andyri Sundhallarinnar. 
Hlökkum til að eiga skemmtilegan tíma með þér og fjölskyldu þinni, 
þriðjudaginn 17. mars kl.18:30 í Sundhöll Selfoss.

Nánari upplýsingar á www.krabbameinsfelagarnessyslu.is

Sunnudaginn 22. mars skellum við okkur að sjá 
Djöflaeyjuna eftir Einar Kárason í leikstjórn Rúnars 
Guðbrandssonar í Litla Leikhúsið okkar við Sigtún.

Sýningin hefst kl. 18. Miðaverð kr. 2.000.
Þátttöku blað liggur í andyrinu í Grænumörkinni.
Nú skellum við okkur að sjá þetta meistarastykki. 

Leikhúsnefnd FEB Selfossi.

Djöflaeyjan

Sannkölluð stríðsárastemning 
verður í safni Einars Elías

sonar úti við Selfossflugvöll 
hjá Kvenfélagi Selfoss á næstu 
misserum. Ætlunin er að leggja 
áherslu á jákvæðu hliðar þessa 
tímabils í sögunni, klæða sig 
upp í stíl við tímann og njóta 
samverunnar í afar skemmtilegu 
og fallegu umhverfi safnsins sem 
Einar hefur komið upp. Safnið 
sjálft er stórmerkilegt afrek 
og gaman fyrir alla að koma 
þangað. Kvenfélagskonan Rakel 
Þórðardóttir sagði okkur nánar 
frá því sem stendur fyrir dyrum.

Frakkinn hans afa varð kveikjan
„Við hjá Kvenfélagi Selfoss 
verðum með viðburð til að 
minnast hersetunnar, bæði í Kald
aðarnesi og hér á Selfossi. Okkur 
langar að minnast þessa tíma í 
sögu bæjarins og samfélagsins. 
Vera hersins setti mikinn svip 
á mann lífið hér og þjóðfélagið 

Það er draumur að vera með dáta

í heild. Víða er enn verið að 
nota skýli og bragga sem byggð 
voru á stríðsárunum sem dæmi. 
Byrjunin var sú að ég var að 
taka til í bílskúrnum hjá mömmu 
og pabba sem voru að flytja og 
finn í poka ullarfrakka af afa 
mínum sem fæddist í Vorsabæ. 
Þetta var jakki sem augljóslega 
var keyptur á stríðsárunum, en 
hann var í námi í Skandinavíu. 
Mér var bent á að Einar myndi 
kannski vilja fá frakkann á safnið 
sitt og þegar ég kom þangað inn 
varð ég agndofa. Ég er aðflutt 
og hef aldrei séð þetta og vissi 
ekkert af þessu og fannst þetta 
rosalega flott hjá honum. Eftir 
það kviknaði hugmyndin að fá 
að nýta salinn og gera eitthvað í 
salnum,“ segir Rakel.

Tilvalið að klæða sig 
upp á í þessum stíl
„Hugmyndin fór svo á flug í 
haust þegar ég fór að spyrja 

innan Kvenfélagsins hvort ekki 
væri gaman að setja upp viðburð 
hjá Einari og fólk myndi dressa 
sig upp í anda fatastílsins sem var 
á þessu tímabili. Þá yrði dagskrá 
sem væri tengd tímabilinu og 
fólk gæti skoðað safnið í leið
inni. Upp úr þessu fékk ég 
nokkrar góðar konur með mér í 
að skipuleggja viðburðinn. Og 
eftir áramót fórum við á fullt í 
verkefnið“. 

Spennandi fróðleikur 
og dillandi tónlist
Þegar við spyrjum Rakel út í 
dag skrána segir hún hana vera að 
mótast en þó séu komin nokkur 
spenn andi atriði á dagskrá. 
„Hjördís Geirs ætlar að taka 
nokkur dillandi lög, tískusýning 
frá Leikfélagi Selfoss á búningum 
þeirra í sýningunni Djöflaeyjunni 
og þá mun Sigurjón Erlingsson 
segja frá endurminningum sínum 
tengda hersetuliðinu svo eitthvað 
sé nefnt,“ segir Rakel.

Plísseruð pils og rauður varalitur
Eins og áður sagði er ætlunin 
að allir komi klæddir í takt við 
tímabilið. Rauður varalitur og 
plísseruð pils fyrir dömurnar. 
Pokabuxur, jakkaföt og hattar 
fyrir herra. „Við munum bjóða 
upp á kjötsúpu og kaffi og 
sætabrauð á eftir. Allur ágóði 
mun renna til landsöfnunar 
Kvenfélagssambands Íslands 
sem er gjöf til allra kvenna á 
Íslandi. Viðburðurinn verður svo 
auglýstur nánar síðar. Fólk getur 
farið að öngla saman í búninga 
og kíkja í fataskápinn.“  -gpp

Mynd: Héraðsskjalasafn Árnesinga.

Rauði krossinn leitar eftir 
sjálf boðaliðum sem vilja 

vera með í verkefni sem nefnist 
Félags vinir eftir afplánun. Rauði 
krossinn er um þessar mundir að 
byggja upp virknihóp sem býður 
upp á virkni og félagsskap fyrir 
einstaklinga sem eru að afplána 
dóm í fangelsinu á Litlahrauni 
og á Hólmsheiði. Verkefnastjóri 
verkefnisins er Sigríður Ella 
Jónsdóttir.

Markmiðið að hjálpa fólki 
að byggja upp félagslegt 
net að lokinni afplánun
Markmiðið með verkefninu 
er að sögn Sigríðar Ellu fyrst 
og fremst að aðstoða fólk að 
byggja upp félagslegt net og 
gerast virkir samfélagsþegnar í 
sam félaginu. Það dragi úr líkum 
á því að einstaklingar brjóti af 
sér aftur. „Við setjum verkefnið 
upp sem félagsvinaverkefni. 
Þar sinnir einn sjálfboðaliði 
hverjum þátttakanda sem er að 
ljúka sinni afplánun í fangelsi. 
Við veitum aðstoðina með 
þarfir einstaklingsins í huga. 
Við gerum ráð fyrir að hvert 
félagsvinasamband vari í eitt 
ár. Þar aðstoðar sjálfboðaliðinn 
einstaklinginn að aðlagast 
samfélaginu, nýta sér opinbera 

Félagsvinir eftir afplánun

þjónustu, leita sér nýrra leiða í 
uppbyggingu á félagslegu neti 
og öðlast tiltrú á eigin getu sem 
áhrifavalds í eigin lífi,“ segir 
Sigríður Elín.

Leita af sjálfboðaliðum 
í nærumhverfinu

Við erum að leita af sjálf
boða liðum sem víðast. Litla
Hraun er staðsett á Suðurlandinu 
og það væri tilvalið ef einhver 
Sunn lendingur sæi sér fært að 
taka þátt í verkefninu, sér í lagi 
í hópnum sem heimsækir Litla 
Hraun og veitir félagsskap og 
virkni þar inni. Sjálfboðaliðar 
fá sérstaka þjálfun og leiðsögn 

áður en starf hefst. Áhugasamir 
geta haft samband við Sigríði 
Ellu Jónsdóttur hjá Rauða 
krossinum í Kópavogi, sigridur.
ella@redcross.is,“ segir Sigríður 
Elín.  -gpp

Sterkur sunnlenskur 
auglýsingamiðill 

í yfir 50 ár.



8    Miðvikudagur  11. mars 2020 DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

Efni sendist á: dagskrain@prentmet.is

Selfyssingar bikarmeistarar 
í hópfimleikum

FIMLEIKAR Um helgina fór bik-
armót í hópfimleikum hjá 1. 
flokki, 2. flokki og KK eldri 
og yngri fram í íþróttahúsi 
Stjörnunnar í Ásgarði. Fim-
leikadeild Selfoss sendi fimm 
lið á mótið.

Lið KK eldri, strákar fæddir 
2007-2009, gerði sér lítið fyr-
ir og sigruðui sinn flokk með 
31,845 stig eftir harða og jafna 
keppni fjögurra liða. Strákarnir 
voru krýndir bikarameistarar, 
glæsilegur árangur hjá þeim. 
Ungt lið KK yngri sem sam-
anstendur af strákum fæddum 
2010 og 2011 stóð sig vel í sín-
um flokki og varð í þriðja sæti 
með 25,410 stig.

Í 2. flokki stúlkna átti Sel-
foss eitt lið sem endaði í sjötta 
sæti með 42,160. Í 1. flokki 
átti Selfoss tvö lið, stúlkna-
lið og blandað lið stúlkna og 
drengja. Bæði liðin stóðu sig 
vel á mótinu en mikið var í 
húfi; miði á Norðurlandamót 
unglinga sem fram fer í Dan-
mörku 18. apríl nk. Mótið um 
helgina var seinna úrtökumótið 
fyrir Norðurlandamótið. Stúlk-
urnar í 1. flokki enduðu í öðru 
sæti með einkunnina 48,385 
stig eftir glæsilegar æfingar en 
það dugði því miður ekki til í 

keppninni um farmiðann á NM. 
Í keppni blandaðra liða end-
aði ungt lið Selfoss í öðru sæti 
með einkunnina 39,275 rétt á 
eftir liði Stjörnunnar. Þau úrslit 
nægja þar sem Selfoss sigraði á 
fyrra úrtökumótinu og er liðið 
á leiðinni á Norðurlandamótið. 

Það er frábær árangur og verð-
ur gaman að fylgjast með þeim í 
því verkefni.

Um næstu helgi verður seinni 
hluti bikarmótsins keyrður. Þar 
verður keppt í 3.-5.flokki og 
mun fimleikadeild Selfoss senda 
sjö lið til þátttöku. -sóh

Bikarmeistarar Selfyssingar í eldri flokki karla.

Umf Katla, Vík í Mýrdal hélt 
aðalfund sinn laugardaginn 

29. febrúar síðastliðinn. Þar var 
kosin ný stjórn fyrir félagið og 
veittar viðurkenningar fyrir 
starfsárið 2019 

Tveir voru tilnefndir í flokki 
Íþróttamaður ársins 2019, voru 
það þau Birnir Frosti Sigurðar-
son, sem er hæfileikaríkur og 
metnaðarfullur knattspyrnu-
maður og Birna Sólveig Krist-
ófersdóttir sem er ötul, metn-
aðarfull og hefur náð góðum 
árangri á þeim mótum sem hún 
hefur sótt á árinu. Birna Sólveig 
hlaut titilinn íþróttamaður ársins 
2019.

Þá voru tilnefndir tveir í 
flokki efnilegasti íþróttamaður-
ininn það voru þau Egill Atla-
son Waagfjörð, sem hefur sýnt 
mikinn metnað og er efnilegur 
hvort sem er í frjálsum íþróttum 
eða fótbolta og Stephanie Ósk 
Ingvarsdóttir sem hefur sýnt 
framúrskarandi árangur og hefur 
allt til að bera sem afreksíþrótta-
maður. Efnilegasti íþróttamaður 
ársins 2019 er Stephanie Ósk 
Ingvarsdóttir.

Titilinn Bjartasta vonin 2019 
hlaut Kristófer Ek Saithong Óð-
insson, sem hefur mætt vel á 
æfingar og er tæknilega góður 
í bæði frjálsum og knattspyrnu.

Einnig var afhendur fyrir-
myndarbikarinn 2019, hann 
hlaut Sveinn Þorsteinsson fyr-
ir mikið og óeigingjarnt starf í 
þágu félagsins, en hann er einn 
af stofnendum þess.

Birna Sólveig íþróttamaður 
ársins 2019 hjá UMF Kötlu

Í lok fundar flutti Selma Erla 
Serdar frá  Æskulýðsvettvang-
inum fróðlegt erindi um starf-
semi vettvangsins. En hann er 
samstarfsvettvangur Bandalags 
Íslenskra skáta, KFUM,  KFUK,  
Slysavarnafélagsins Lands-
bjargar og Ungmennafélags Ís-
lands. Hún kynnti helstu áhersl-
ur og starfsemi hjá samtökunum 
m.a. verkefni sem snúa að því 
að vinna gegn einelti, kynferð-
isofbeldi og hatursorðræða. 
Vettvangurinn býður upp á ýmis 
námskeið, ráðstefnur og aðra 
fræðslu sem snýr að til dæmis 
mannréttindafræðslu, fjölmenn-
ingarfræðslu, einelti og ofbeldi 
gegn börnum og ungmennum og 
hatursorðræðu í íslensku samfé-
lagi.

Íþróttamaður ársins – Birna Sólveig 
Kristófersdóttir.

JÚDÓ Helgina 8.-9. febrúar fóru 22 keppendur frá 
Íslandi til keppni á Danish Open í Vejle +o Dan-
mörku. Júdódeild Selfoss átti fimm keppendur á 
mótinu en það voru Vésteinn Bjarnason, Hrafn 
Arnarsson, Böðvar Arnarsson, Jakub Tomczyk 
og Breki Bernharðsson einnig var Egill Blöndal 
með sem þjálfari.

Vésteinn Bjarnason náði lengst af Ís-
lendingunum, hann vann þrjár glímur en tapaði 
einni í u15 -60 kg flokki og fékk silfur. Aðrir 
náðu ekki eins langt en nokkrir unnu ýmist eina 
til tvær glímur.

Eftir mótið fóru strákarnir í tveggja daga 
æfingabúðir til að undirbúa sig fyrir komandi 
Norðurlandamót. -eb

Vésteinn með silfur á Opna Danska

Selfyssingarnir í Danmörku f.v. Egill þjálfari, Hrafn, 
Böðvar, Breki, Vésteinn og Jakub. Ljósmynd: UMFS

Fjöldi verðlauna á bikarmóti
TAEKWONDO Annað mótið í bik-
armótaröð TKÍ var haldið í 
Hamarshöllinni helgina 29. febr-
úar til 1. mars.

Á laugardeginum var keppt í 
flokki barna 12 ára og yngri og 
unnu Selfyssingar til níu verð-
launa.

Í bardaga unnu Agnes Ísabella 
Jónasdóttir, Loftur Guðmunds-
son, Gústaf Maríus Eggertsson 
til gullverðlauna. Arnar Breki 
Jónsson og Katrín Freyja Helga-
dóttir unnu til silfurverðlauna og 
Tara Björk Magnúsdóttir hlaut 
bronsverðlaun í sínum flokki.

Í poomsae (formum) hlaut 
Agnes Ísabella silfur og þau Tara 
Björk og Veigar Elí Ölversson 
brons.

Á sunnudeginum stigu eldri 
keppendur á stokk.

Í bardaga ber hæst að nefna 
silfurverðlaun sem Björn Jóel 
Björgvinsson náði sér í -80 kg 
karla senior en hann keppti upp 
fyrir sig bæði í þyngd og aldri en 
Björn Jóel er bara 16 ára gamall. 
Sigurjón Bergur Eiríksson náði 
sér í brons í -80 kg karla senior.

Í poomsae krækti Þor-
steinn Ragnar Guðnason sér í 
þrjú verðlaun, gull í einstak-
lingskeppni, gull í parakeppni 
og brons í hópaformum. Orri 
Þór Eggertsson vann til þriggja 
gullverðlauna í junior flokki, í 
einstaklingkeppni, parakeppni 
og í hópaformum. Egill Kári 
Gunnarsson vann til tveggja 
verðlauna í junior flokki, silfur 
í einstaklingskeppni og gull í 
hópaformum. -dpj

Björn Jóel í rauðri brynju í undanúrslitum. Ljósmynd: Umf. Selfoss

Fjórar stelpur með yngri landsliðum

F.v. Hugrún Tinna, Hólmfríður Arna, Tinna Sigurrós og Lena 
Ósk. Ljósmynd: Umf. Selfoss/ÁÞG

HANDBOLTI Fjórir Selfyssingar voru valdir í 
yngri landslið kvenna á dögunum. Hólm-
fríður Arnar Steinsdóttir var valin í U-18 
ára landslið og þær Lena Ósk Jónsdóttir, 
Hugrún Tinna Róbertsdóttir og Tinna Sig-
urrós Traustadóttir voru allar valdar í U-16 
ára landslið. Landsliðin koma saman til æf-
inga 26.-29. mars nk.

Að loknum tuttugu  umferðum eru Sel-
fyssingar í xx sæti deildarinnar og taka á 
móti Haukum í næstu umferð fimmtu-
daginn 12. mars kl. 19:30. -esó
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Mánudaginn 16. mars kl. 19:15 - Íþróttahús Vallaskóla

1. deildin í körfubolta

SELFOSS - 
HAMAR

Í Barnaskólanum eru 140 nemendur í 1. – 10. bekk og kennt er á 
tveimur starfsstöðvum. Á Stokkseyri eru nemendur 1. – 6. bekk og á 
Eyrarbakka eru nemendur í  7.–10. bekk.  Skapandi greinar fá mikið vægi í 
skólastarfinu, gott samstarf er við leikskólann og áhersla er lögð á góða 
samvinnu við heimilin.

UMSJÓNARKENNARAR - Um er að ræða umsjónarkennara á yngra stigi. 
Tvær stöður eru til eins árs vegna fæðingarorlofs. Aðrar eru til lengri tíma. 

LIST- OG VERKGREINAKENNARAR - Um er að ræða smíðakennslu, 
textílkennslu og tónmenntakennslu.

NÁMSRÁÐGJAFI - Um er að ræða 50% stöðu námsráðgjafa. 

Menntun og færnikröfur:
- Kennararéttindi eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi æskileg.
- Námsráðgjafaréttindi.
- Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
- Skipulagshæfileikar 
- Frumkvæði í starfi
- Áhugi fyrir teymiskennslu

Frekari upplýsingar veitir Magnús J. Magnússon, skólastjóri, símar 480 
3200 og 893 2136. Netfang: magnus@barnaskolinn.is .

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars 2020.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
Sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Starfið hentar jafnt konum 
sem körlum. Allar nánari upplýsingar um skólastarf BES er hægt að 
nálgast á heimasíðu skólans www.barnaskolinn.is og sveitarfélagsins 
www.arborg.is. 

Laus störf hjá BES

FRJÁLSAR Bikarkeppni Frjáls-
íþróttasambands Íslands (FRÍ) 
fór fram laugardaginn 7. mars 
s.l.  HSK sendi ungt en öflugt 
lið til keppni sem stóð sig vel. 
Uppskeran var þrjú brons, fimm 
HSK met, fjórar bætingar og 
góð reynsla fyrir þá sem voru 
að keppa í fyrsta sinn á stóra 
sviðinu.

Dagur Fannar Einarsson Sel-
foss var drjúgur í stigasöfnum 
fyrir HSK liðið, hann varð þriðji 
í 60 m. grindahlaupinu á 8,93 
sek. sem er bæting og HSK meti 
í tveimur flokkum, 18-19 ára og 
20-22 ára flokkum pilta, fjórði í 
60 m. hlaupi og hljóp lokasprett-
inn í 4x200 m. boðhlaupinu þar 
sem sveitin varð fjórða og setti 
HSK met í 18-19 ára, 20-22 ára 
flokkum pilta og karlaflokki. 
Tíminn 1:33,82 mín. en gamla 
metið var 1:36,15 mín. Fjóla 
Signý Hannesdóttir stóð sig vel 
að vanda enda reynsluboltinn í 
liðinu. Hún varð þriðja í 60 m. 
grindahlaupinu á sínum ársbesta 
tíma, 9,05 sek. og fjórða í 400 
m. hlaupi. Þá hljóp hún eins og 
Dagur síðasta sprettinn í boð-
hlaupinu en þar hlupu með henni 
ungar og efnilegar stelpur sem 
eiga framtíðina fyrir sér. 

Aðrir sem bættu sig voru 
Sebastían Þór Bjarnason i 
þrístökki, varð fjórði og stökk 
13,12 m en átti áður 12,48 m. 
Goði Gnýr Guðjónsson, Heklu, 
bætti sig um þrjár sek. í 1500 
m. hlaupi hljóp á 4:45, 27 mín.
og varð sjötti og svo Sindri 
Freyr Seim Sigurðsson einnig 
úr Heklu, í 400 m. hlaupi. Kom 
sjöundi í mark á 53,58 sek. sem 
er bæting um eina og hálfa sek-
úndu.

Í heildarstigakeppni félaga 
varð HSK liðið í fimmta sæti af 
átta liðum.

Nánar má lesa um úrslit Bik-
arkeppninar á fri.is -ÓG

Bikarkeppni FRÍ innanhúss 2020

HSK liðsmynd.

Boðhlaupssveit karla.

Boðhlaupssveit kvenna.

BORÐTENNIS andsliðsmennirn-
ir Magnús Gauti Úlfarsson og 
Gestur Gunnarsson brugðu 
undir sig betri fætinum í gær 
og fóru til Selfoss þar sem þeir 
voru með kynningu á borðtenn-
is fyrir áhugasama iðkendur á 
Selfossi. Fór kynningin fram í 
Fjallasal Sunnulækjaskóla.

Ferðin var farin m.a. að til-
stuðlan Ásdísar Helgu Hall-
grímsdóttur sem er kennari í 
Sunnulækjarskóla og þeirra 
Stefáns Birnis Sverrissonar 

Landsliðsmenn í borðtennis heimsækja Sunnulækjarskóla
og Ingibjargar Ástu Rúnars-
dóttur sem eru foreldrar tveggja 
drengja frá Selfossi sem í vetur 
hafa verið duglegir að sækja 
mót á höfuðborgarsvæðinu 
og sækja æfingar hjá Dím-
on á Hvolsvelli. Einnig lögðu 
hönd á plóginn þau Gunnar 
Eysteinn Sigurbjörnsson og 
Bragi Bjarnason frá Selfossi og 
starfsmenn Sunnulækjarskóla. 
Mikill áhugi er á borðtennis á 
Selfossi og er stefnt að stofnun 
deildar þar. 18 börn mættu, 15 

frá Sunnulækjarskóla og 3 frá 
Vallaskóla.

Þeir Magnús Gauti og Gestur 
sýndu grundvallarhöggin og 
voru þeir einnig með sýningu. 
Var þeim einkar vel tekið og 
heilluðu þeir áhorfendur upp 
úr skónum. Það er klárt að þeir 
hafa plantað borðtennisfræ-
um sem eiga eftir að vaxa og 
dafna á Selfossi. Hér að ofan 
eru myndir sem teknar voru á 
kynningunni. Myndasmiður er 
Stefán Birnir.
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ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í : 
„Malbiksyfirlagnir 2020 U-2003023 “.

Verklok eru 1. ágúst 2020.

Verkið felur í sér malbiksyfirlagnir í Árborg.  Fræsa skal samskeyti 
þar sem nýtt malbik kemur að eldra malbiki. Hækka skal niður-
fallsristar, brunnlok og spindilhús eftir því sem við á. Eftir að gert 
hefur verið við stakar malbiksskemmdir skal leggja malbiksyfirlag 
á göturnar. 
Miðað er við að hjólfarafylla og fylla í smærri malbiksskemmdir s.s. 
steinlos og minniháttar sig í einni yfirlögn. Límbera skal á allt eldra 
malbik sem lagt verður yfir.

Helstu magntölur eru:
 Fræsing   130 m
 Malbik, útlögn og líming 9339 m² 

 Malbik, efni  1000 tonn

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með  
mánudeginum 9. mars 2020.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í 
verkið skulu hafa samband við Bárð skrifstofu Eflu á Suðurlandi í 
síma 412 6908, eða með tölvupósti í netfangið  
bardur.arnason@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og 
netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofun, Austurvegi 1-5, 800 
Selfoss fyrir kl. 11.00 fimmtudaginn 26.mars 2020 og verða þau 
opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Mannvirkja og umhverfissvið Árborgar

Tónleikar 14. mars 2020, kl 21:00 í Minningar- 
kapellunni á Klaustri. Sveinn Guðmundsson spilar á 
gítarinn og syngur. Sveinn semur bæði lögin og  
textana. 

Tónleikar 21. mars 2020 á Hótel Laka. Heiðar Örn kemur 
með gítarinn og syngur eigin lög og annarra.

Miðaverð er 1000 kr.  
frítt fyrir 16 ára og yngri.

Styrktaraðili er Hótel Laki. 

TÓNA-SERÍA Menningar- 
málanefndar Skaftárhrepps 

Tónleikar
14. og 21. mars 2020

Sunnlendinga 
lesa Dagskrána í hverri viku82%

Sterkur sunnlenskur 
auglýsingamiðill 
í yfir 50 ár.

NEI

Já

18%

82%

Breytingar á húsnæði ráð-
húss Árborgar eru með 

öllu óskyldar þeirri ákvörðun 
að leggja nýjan dúk á gólf 
bókasafnsins. Það eru því hel-
ber ósannindi að 5 milljónir 
hafi orðið að 100. Þeir sem stýrt 
hafa þeirri umfjöllun geta ekki 
borið við vanþekkingu, heldur 
er um hreinar rangfærslur að 
ræða.

Bæjarstjórn hefur alls sam-
þykkt 79 milljónir króna í þessi 
verkefni, að dúknum meðtöld-
um, og var áfallinn kostnaður 
um 65 m.kr. þegar núverandi 
umfjöllun hófst, með fyrirspurn 
í bæjarráði 23. janúar síðast-
liðinn. 

Fjallað var um fyrirhugaðar 
breytingar í bæjarstjórn í febr-
úar og mars 2019 og fjárheim-
ildir samþykktar í október og 
desember 2019 vegna fram-
kvæmda áranna 2019 og 2020.

Ítarlegri skýringar –  
fyrir áhugasama
Í mars 2019 voru kynntar í 
bæjarstjórn tillögur bæjarstjóra 
um aðgerðir á grunni úttektar 
Haraldar L. Haraldssonar. Þar 
voru um 130 tillögur og skýr-
slan sjálf einnig mikið lesefni 
enda starfsemi sveitarfélaga 
umfangsmikil. Vinna bæjarfull-
trúa við yfirferð málsins hefur 
því verið mikil. 

Nr. 131. Húsnæði Ráð-
hússins. 
Lagt er til að skoðað verði að 
endurskipuleggja fyrirkomu-
lag í Ráðhúsinu með hliðsjón 
af framangreindum tillögum 
og Ráðhúsið verði sem mest í 
opnu rými. 

Þetta þarf að vinna með 
arkitektum og skoða nýtingu 
Ráðhússins í leiðinni. Tillög-
ur varðandi þetta mál ættu að 
liggja fyrir við gerð fjárhagsá-
ætlunar haustið 2019 (sbr. til-
laga 129).

Nr. 129. Staðsetning  
þjónustuvers. 
Lagt er til að skoðað verði með 
að flytja þjónustuverið niður 
á fyrstu hæð í Ráðhúsinu og 
þjónustuverið deili hæðinni að 
hluta með bókasafninu. 

Þetta þarf að vinna með 
arkitektum og skoða nýtingu 
Ráðhússins í leiðinni. Tillög-
ur varðandi þetta mál ættu að 
liggja fyrir við gerð fjárhagsá-
ætlunar haustið 2019.

Á 10. fundi bæjarstjórnar 

þann 20. mars 2019, var bókað í 
fundargerð: Tillaga bæjarstjóra 
að aðgerðaráætlun, samkvæmt 
ósk bæjarstjórnar. Gísli Halldór 
Halldórsson, bæjarstjóri, tók 
til máls og lagði fram til kynn-
ingar og fylgdi úr hlaði tillögu 
um aðgerðaráætlun vegna til-
lagna Haraldar L. Haraldssonar.

Tillögurnar í heild voru birt-
ar sem viðhengi undir 8. lið 
fundargerðarinnar á vef Ár-
borgar, þar sem þær eru öllum 
aðgengilegar.

Úrvinnsla tillagna um ráðhús
Á grundvelli ofangreindra 
áforma unnu arkitektarnir. Þeir 
lýstu því í upphafi að heildar-
endurskoðun fyrirkomulags 
í ráðhúsi væri yfirgripsmik-
ið verk. Ef slíkar breytingar 
kæmu allar til framkvæmda á 
næstu árum eða áratug þá gæti 
heildarkostnaður numið 300-
400 milljónum króna. Í sam-
ræmi við þetta lá ljóst fyrir að 
hönnun gæti hæglega kostað 
18,5 milljónir króna, en jafn-
framt var vitað að mjög erfitt 
væri að sjá fyrir með nákvæm-
um hætti umfang og kostn-
að vegna slíkrar hönnunar. 
Hönnun stendur nú í 15,6 m.kr.

Samkvæmt  lögum um op-
inber innkaup, nr. 120/2016, 
með vísan í 29. grein, er heim-
ilt að gera einstaka samninga 
fyrir allt að 60 milljónir króna, 
án útboðs, vegna verkefnis af 
þessari stærð. Algengt er að 
slíkt sé gert þegar kemur að 
hönnun, enda er hún grundvöll-
ur annarra kostnaðaráætlana 
vegna verksins. Bæjarfulltrúi 
D-lista lét einmitt hafa eftir sér 
á RÚV að það ætti að byrja á 
því að hanna áður en farið er í 
framkvæmdir – og þannig var 
þetta unnið.

Þau einingaverð sem samið 
var um við arkitekta og unnið 
hefur verið eftir eru hagstæð, 
um 15% lægri en algengt er og 
um 7% lægri en að jafnaði er í 
rammasamningi Ríkiskaupa. 

Verkið hefur verið unnið 
eins og til var ætlast. Búið er 
að hanna fjölda möguleika til 
framtíðar á öllum fjórum hæð-
um ráðhússins og liggja þær 
lausnir til reiðu fyrir bæjar-
stjórn, sem getur tekið ákvarð-
anir, nú eða síðar á grunni 
þeirra. 

Þáttur gólfdúksins
Þann 12. júní 2019 upplýstu 
starfsmenn bæjarstjóra um 
að búið væri að kaupa dúk á 
gólf bókasafnsins og að hann 
væri kominn á svæðið, af 
þeim ástæðum þyrfti að loka 
bókasafninu einhvern tíma 
sumars. Fram að þeim degi var 
bæjarstjóra ókunnugt um dúk-
inn, sem 5 m.kr. fjárheimildir 

var fyrir. Dúkurinn hafði þá 
ekki haft nein áhrif á umfjöllun 
og undirbúning vegna annarra 
framkvæmda.

Nú voru góð ráð dýr! Átti að 
leggja dúkinn, með tilheyrandi 
umstangi, og horfa fram hjá 
því að stefndi í færslu á þjón-
ustuveri niður í bókasafn strax 
árið eftir? Fyrir sveitarfélag-
ið hefði það haft í för með sér 
aukinn kostnað og tvíverknað 
að leggja dúkinn án þess að spá 
í fyrirliggjandi flutninga þjón-
ustuvers á sama stað.

Niðurstaðan varð sú að 
flytja þjónustuverið, á grunni 
þeirrar hönnunar sem þegar lá 
fyrir. Áréttað var að bæjarráð, 
sem gegnir hlutverki bæjar-
stjórnar yfir sumarið, þyrfti 
að fá kostnaðaráætlun áður en 
framkvæmdir hæfust, þannig 
að samþykkja mætti verkefnið 
formlega. Framlagning kostn-
aðaráætlunar dróst, bókasafn-
inu var lokað og verktakar 
hófust handa.

Samþykkt fjárheimilda 
vegna framkvæmdar
Þann 20. nóvember 2019 lét 
framkvæmda- og tæknideild 
Árborgar hefja framkvæmdir 
á 2. hæð ráðhússins á grunni 
samþykktar bæjarstjórnar um 
fjárheimildir, en deildin tók á 
haustmánuðum við verkefnis-
stjórn breytinga í ráðhúsinu. Í 
október veitt bæjarstjórn auk 
þess formlega fjárheimild fyrir 
framkvæmdunum á 1. hæð.

Samþykkt fjárheimilda eft-
ir að verkefni hefjast hefur 
því miður tíðkast hjá sveitar-
félögum á Íslandi um áratugi, 
en á undanförnum árum hafa 
sveitarfélögin, Sambandið og 
Eftirlitsnefnd með fjármálum 
sveitarfélaga unnið að úrbót-
um á því. Sveitarfélagið Ár-
borg hefur í þessum efnum 
tekið stórstígum framförum 
og árið 2019 voru þessi mál í 
betra horfi hjá sveitarfélaginu 
en nokkru sinni fyrr, þó svo að 
í þessu máli hefði átt að gera 
betur.

Úttekt á framkvæmdum
Mikið hefur verið reynt til að 
snúa út úr öllu sem viðkemur 
yfirstandandi framkvæmdum 
víðsvegar í sveitarfélaginu. Sú 
heildarúttekt á framkvæmdum, 
sem bæjarstjórn hefur ákveðið 
að fari fram, mun leiða í ljós að 
vandað er til verka, hagsmunir 
sveitarfélagsins eru hafðir að 
leiðarljósi og að framfarir hafa 
orðið í verkefnastjórnun hjá 
sveitarfélaginu. Við hlökkum 
til að taka þátt í þeim úrbótum 
sem enn má gera á grunni út-
tektarinnar.

Rangfærslur um breytingar 
í ráðhúsi Árborgar

Gísli Halldór 
Halldórsson
 
Bæjarstjóri 
Árborgar
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Kennsluráðgjafi
Laust er til umsóknar starf kennsluráðgjafa hjá Skólaþjónustu  

Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu
Um er að ræða 50%-100% starf fyrir áhugasaman og metnaðarfullan karl eða konu.

Umsækjandi má gjarna búa yfir hæfni til nýsköpunar og framsýni sem nýtist í stefnumótun.
Ráðgjafinn verður í þverfaglegu samstarfi með öflugum hópi sérfræðinga á vegum skóla-
þjónustunnar og annarra stofnana.

Umsóknir skulu hafa borist fyrir miðnætti 1. apríl, á netfang: thorunnjona@skolamal.is 
Umsókn skal fylgja ferilskrá um menntun og störf ásamt upplýsingum um ástæður um-
sóknar og færni til að sinna starfinu. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Þórunn Jóna forstöðumaður 
veitir nánari upplýsingar.
Lagt er upp með að ráða í starfið frá 1. maí – eða eftir samkomulagi.

Hæfni og menntun:
•	 Leyfisbréf sem kennari.
•	 Framhaldsgráða sem nýtist í starfi.
•	 Farsæl kennslureynsla í grunnskóla.
•	 Þekking á nýbreytni og þróun í 

kennsluháttum æskileg.
•	 Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
•	 Jákvæðni og lausnamiðað viðhorf.
•	 Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

Starfssvið:
•	 Efla skóla sem faglegar og sjálfbærar 

stofnanir.
•	 Ráðgjöf um kennslu og umönnun.
•	 Fræðsla með áherslu á snemmtæka íhlutun.
•	 Handleiðsla vegna einstaklinga og hópa.
•	 Ráðgjöf um starfshætti skóla og 

starfsumhverfi.

Flugbjörgunarsveitin á Hellu 
undirritaði samning við Sál-

fræðingana á Höfðabakka fyrir 
áramót. Sá samningur nýtist 
félögum Flugbjörgunarsveit-
arinnar endurgjaldslaust eftir 
erfið útköll. Erfið útköll eru 
hluti af starfi Flugbjörgunar-
sveitarinnar. Það er mikilvægt 
að halda vel utan um fólk sem 
kemur að þannig útköllum og 
þetta er liður í því,“ segir Erla 
Sigríður Sigurðardóttir, form-
arður Flugbjörgunarsveitarinn-
ar á Hellu. Hver félagi hefur 
rétt á fimm sálfræðitímum sér 
að kostnaðarlausu. Erla Sig-
ríður segir jafnframt að sveitin 
sé afar stolt af því að þetta sé 
komið á laggirnar og segir að 
um sé að ræða stór skref í átt að 
betra starfsumhverfi sjálfboða-
liða innan raða Flugbjörgunar- 
sveitarinnar.

Flugbjörgunarsveitin á Hellu semur 
við Sálfræðingana á Höfðabakka

Á myndinni sést Erla Sigríður Sig-
urðardóttir formaður Flugbjörg-
unarsveitarinnar á Hellu og Jóhann 
Thoroddsen tengiliður SHB. 

Kristján Þór Júlíusson, ráð-
herra landbúnaðarmála, 

veitti Garðyrkjustöðinni Espiflöt 
í Biskupstungum landbúnaðar-
verðlaunin 2020 á nýafstöðnu 
Búnaðarþingi. Þá fékk Garður í 
Eyjafirði einnig verðlaun. Verð-
launin hafa verið veitt frá 1997 
af ráðherra. Hugmyndin að baki 
verðlaunanna er að veita bænd-
um og býlum sem á einn eða 
annan máta vekja athygli og eru 
til fyrirmyndar í íslenskum land-
búnaði. Kristján Þór sagði við af-
hendingu verðlaunanna: „Það er 
mér mikill heiður að veita verð-
launin á Búnaðarþingi. Í báðum 
tilfellum er um að ræða metnað-
arfulla og nýjungagjarna bændur 
sem hafa byggt upp glæsilega 
starfsemi sem er til fyrirmyndar í 
verðmætasköpun fyrir íslenskan 
landbúnað.“

Mikill metnaður lagður 
í blómaframleiðslu
Á Garðyrkjustöðinni Espiflöt var 
eingöngu ræktað grænmeti fram 
til 1965. Upp úr 1965 – 1977 
varð þar blönduð ræktun blóma 
og grænmetis. Síðar tók stöðin 

að sérhæfa sig í ræktun afskor-
inn blóma og er í dag einn stærsti 
einstaki framleiðandi blóma hér 
á landi, með mikið úrval tegunda 
og litaafbrigða. Blóm eru ræktuð 
undir fullri vaxtarlýsingu þannig 
að framleiðslan er mjög jöfn yfir 
allt árið. Á Espiflöt hefur metn-
aður verið lagður í að framleiða 
blóm af bestu gæðum og í góðu 
úrvali. Litið er til framþróun-
ar og að tileinka sér tæknilegar 
nýjungar sem miða að vinna að 
framangreindum markmiðum. 
Þar hefur verið byggð upp glæsi-
leg starfsemi sem er til fyrir-
myndar í íslenskum landbúnaði.

Vistvæn framleiðsla 
með lífrænar varnir
Á Espiflöt er áhersla lögð á 
vistvæna nálgun í öllum þáttum 
framleiðslunnar. Síðastliðin 17 ár 
hafa nær eingöngu verið notaðar 
lífrænar varnir til að halda niðri 
meindýrum. Á Espiflöt hefur 
einnig verið unnið að því mark-
miði að hreinsa og endurnýta allt 
vatn sem fer í gegnum stöðuna. 
 -gpp

Garðyrkjustöðin Espiflöt í  
Biskupstungum fékk  

landbúnaðarverðlaunin 2020

Auglýsing um skipulag – Sveitarfélagið Ölfus
Bæjarstjórn Ölfuss hefur samþykkt á fundi nr. 276, 27. febrúar 2020 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir 
kirkju og kirkjugarð Þorlákskirkju, skv. 41. gr. skiplagslaga nr.123/2010, eftir afgreiðslu Skipulags- og um-
hverfisnefndar Ölfuss.
Deiliskipulagið fjallar um Þorlákskirkju og kirkjugarð, heildarsvæði og stækkun garðsins. 
Markaður er reitur fyrir inngrafið safnaðarheimili sunnan við kirkjuna og stækkun kirkjugarðs til suðurs 
og vesturs frá núverandi garði. Gert er ráð fyrir 344 nýjum gröfum, bæði hefðbundnum- og duftgröfum. 
Deiliskipulagið og stækkunin er í samræmi við aðalskipulag og verður garðurinn innan U8, opin svæði til 
sérnota á aðalskipulagi 2010-2022.  
Deiliskipulag þetta verður til sýnis á bæjarskrifstofum Sveitarfélagsins Ölfuss 
að Hafnarbergi 1, Þorlákshöfn, frá og með 11. mars til 27. apríl 2020. Uppdráttur 
eru einnig aðgengilegur á heimasíðu Ölfuss, www.olfus.is, undir skipulag í 
kynningu.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við tillöguna. Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur Ölfuss 
eða með undirritun á skipulag@olfus.is, merkt „Kirkjugarður“ fyrir 27. apríl 2020.

  Skipulagsfulltrúi Ölfuss

Drög að tillögu að matsáætlun allt  
að 200 MW vindorkugarðs á Mosfellsheiði
Hafið er mat á umhverfisáhrifum vindorkugarðs á Mosfellsheiði innan sveitar
félaganna Grímsnes og Grafningshrepps og Ölfuss. Garðurinn yrði reistur í 

áföngum og gæti orðið allt að 200 MW.
Zephyr Iceland ehf. er framkvæmdaraðili verksins en mat á umhverfisáhrifum er 
unnið af Mannviti hf. Á vefsíðu Mannvits (www.mannvit.is) eru nú til kynningar 

drög að tillögu að matsáætlun framkvæmdarinnar.
Óskað er eftir athugasemdum og ábendingum almennings og er frestur til 25. 
mars 2020. Athugasemdir og ábendingar skulu sendar á netföngin haukur@

mannvit.is og ketill.sigurjonsson@zephyr.is.

Ferskar fréttir á hverjum degi! 
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ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í : 
„Malbiksyfirlagnir 2020 U-2003023 “.

Verklok eru 1. ágúst 2020.

Verkið felur í sér malbiksyfirlagnir í Árborg.  Fræsa skal samskeyti 
þar sem nýtt malbik kemur að eldra malbiki. Hækka skal niður-
fallsristar, brunnlok og spindilhús eftir því sem við á. Eftir að gert 
hefur verið við stakar malbiksskemmdir skal leggja malbiksyfirlag 
á göturnar. 
Miðað er við að hjólfarafylla og fylla í smærri malbiksskemmdir s.s. 
steinlos og minniháttar sig í einni yfirlögn. Límbera skal á allt eldra 
malbik sem lagt verður yfir.

Helstu magntölur eru:
 Fræsing   130 m
 Malbik, útlögn og líming 9339 m² 

 Malbik, efni  1000 tonn

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með  
mánudeginum 9. mars 2020.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í 
verkið skulu hafa samband við Bárð skrifstofu Eflu á Suðurlandi í 
síma 412 6908, eða með tölvupósti í netfangið  
bardur.arnason@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og 
netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofun, Austurvegi 1-5, 800 
Selfoss fyrir kl. 11.00 fimmtudaginn 26.mars 2020 og verða þau 
opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Mannvirkja og umhverfissvið Árborgar

Tónleikar 14. mars 2020, kl 21:00 í Minningar- 
kapellunni á Klaustri. Sveinn Guðmundsson spilar á 
gítarinn og syngur. Sveinn semur bæði lögin og  
textana. 

Tónleikar 21. mars 2020 á Hótel Laka. Heiðar Örn kemur 
með gítarinn og syngur eigin lög og annarra.

Miðaverð er 1000 kr.  
frítt fyrir 16 ára og yngri.

Styrktaraðili er Hótel Laki. 

TÓNA-SERÍA Menningar- 
málanefndar Skaftárhrepps 

Tónleikar
14. og 21. mars 2020

Sunnlendinga 
lesa Dagskrána í hverri viku82%

Sterkur sunnlenskur 
auglýsingamiðill 
í yfir 50 ár.

NEI

Já

18%

82%

Breytingar á húsnæði ráð-
húss Árborgar eru með 

öllu óskyldar þeirri ákvörðun 
að leggja nýjan dúk á gólf 
bókasafnsins. Það eru því hel-
ber ósannindi að 5 milljónir 
hafi orðið að 100. Þeir sem stýrt 
hafa þeirri umfjöllun geta ekki 
borið við vanþekkingu, heldur 
er um hreinar rangfærslur að 
ræða.

Bæjarstjórn hefur alls sam-
þykkt 79 milljónir króna í þessi 
verkefni, að dúknum meðtöld-
um, og var áfallinn kostnaður 
um 65 m.kr. þegar núverandi 
umfjöllun hófst, með fyrirspurn 
í bæjarráði 23. janúar síðast-
liðinn. 

Fjallað var um fyrirhugaðar 
breytingar í bæjarstjórn í febr-
úar og mars 2019 og fjárheim-
ildir samþykktar í október og 
desember 2019 vegna fram-
kvæmda áranna 2019 og 2020.

Ítarlegri skýringar –  
fyrir áhugasama
Í mars 2019 voru kynntar í 
bæjarstjórn tillögur bæjarstjóra 
um aðgerðir á grunni úttektar 
Haraldar L. Haraldssonar. Þar 
voru um 130 tillögur og skýr-
slan sjálf einnig mikið lesefni 
enda starfsemi sveitarfélaga 
umfangsmikil. Vinna bæjarfull-
trúa við yfirferð málsins hefur 
því verið mikil. 

Nr. 131. Húsnæði Ráð-
hússins. 
Lagt er til að skoðað verði að 
endurskipuleggja fyrirkomu-
lag í Ráðhúsinu með hliðsjón 
af framangreindum tillögum 
og Ráðhúsið verði sem mest í 
opnu rými. 

Þetta þarf að vinna með 
arkitektum og skoða nýtingu 
Ráðhússins í leiðinni. Tillög-
ur varðandi þetta mál ættu að 
liggja fyrir við gerð fjárhagsá-
ætlunar haustið 2019 (sbr. til-
laga 129).

Nr. 129. Staðsetning  
þjónustuvers. 
Lagt er til að skoðað verði með 
að flytja þjónustuverið niður 
á fyrstu hæð í Ráðhúsinu og 
þjónustuverið deili hæðinni að 
hluta með bókasafninu. 

Þetta þarf að vinna með 
arkitektum og skoða nýtingu 
Ráðhússins í leiðinni. Tillög-
ur varðandi þetta mál ættu að 
liggja fyrir við gerð fjárhagsá-
ætlunar haustið 2019.

Á 10. fundi bæjarstjórnar 

þann 20. mars 2019, var bókað í 
fundargerð: Tillaga bæjarstjóra 
að aðgerðaráætlun, samkvæmt 
ósk bæjarstjórnar. Gísli Halldór 
Halldórsson, bæjarstjóri, tók 
til máls og lagði fram til kynn-
ingar og fylgdi úr hlaði tillögu 
um aðgerðaráætlun vegna til-
lagna Haraldar L. Haraldssonar.

Tillögurnar í heild voru birt-
ar sem viðhengi undir 8. lið 
fundargerðarinnar á vef Ár-
borgar, þar sem þær eru öllum 
aðgengilegar.

Úrvinnsla tillagna um ráðhús
Á grundvelli ofangreindra 
áforma unnu arkitektarnir. Þeir 
lýstu því í upphafi að heildar-
endurskoðun fyrirkomulags 
í ráðhúsi væri yfirgripsmik-
ið verk. Ef slíkar breytingar 
kæmu allar til framkvæmda á 
næstu árum eða áratug þá gæti 
heildarkostnaður numið 300-
400 milljónum króna. Í sam-
ræmi við þetta lá ljóst fyrir að 
hönnun gæti hæglega kostað 
18,5 milljónir króna, en jafn-
framt var vitað að mjög erfitt 
væri að sjá fyrir með nákvæm-
um hætti umfang og kostn-
að vegna slíkrar hönnunar. 
Hönnun stendur nú í 15,6 m.kr.

Samkvæmt  lögum um op-
inber innkaup, nr. 120/2016, 
með vísan í 29. grein, er heim-
ilt að gera einstaka samninga 
fyrir allt að 60 milljónir króna, 
án útboðs, vegna verkefnis af 
þessari stærð. Algengt er að 
slíkt sé gert þegar kemur að 
hönnun, enda er hún grundvöll-
ur annarra kostnaðaráætlana 
vegna verksins. Bæjarfulltrúi 
D-lista lét einmitt hafa eftir sér 
á RÚV að það ætti að byrja á 
því að hanna áður en farið er í 
framkvæmdir – og þannig var 
þetta unnið.

Þau einingaverð sem samið 
var um við arkitekta og unnið 
hefur verið eftir eru hagstæð, 
um 15% lægri en algengt er og 
um 7% lægri en að jafnaði er í 
rammasamningi Ríkiskaupa. 

Verkið hefur verið unnið 
eins og til var ætlast. Búið er 
að hanna fjölda möguleika til 
framtíðar á öllum fjórum hæð-
um ráðhússins og liggja þær 
lausnir til reiðu fyrir bæjar-
stjórn, sem getur tekið ákvarð-
anir, nú eða síðar á grunni 
þeirra. 

Þáttur gólfdúksins
Þann 12. júní 2019 upplýstu 
starfsmenn bæjarstjóra um 
að búið væri að kaupa dúk á 
gólf bókasafnsins og að hann 
væri kominn á svæðið, af 
þeim ástæðum þyrfti að loka 
bókasafninu einhvern tíma 
sumars. Fram að þeim degi var 
bæjarstjóra ókunnugt um dúk-
inn, sem 5 m.kr. fjárheimildir 

var fyrir. Dúkurinn hafði þá 
ekki haft nein áhrif á umfjöllun 
og undirbúning vegna annarra 
framkvæmda.

Nú voru góð ráð dýr! Átti að 
leggja dúkinn, með tilheyrandi 
umstangi, og horfa fram hjá 
því að stefndi í færslu á þjón-
ustuveri niður í bókasafn strax 
árið eftir? Fyrir sveitarfélag-
ið hefði það haft í för með sér 
aukinn kostnað og tvíverknað 
að leggja dúkinn án þess að spá 
í fyrirliggjandi flutninga þjón-
ustuvers á sama stað.

Niðurstaðan varð sú að 
flytja þjónustuverið, á grunni 
þeirrar hönnunar sem þegar lá 
fyrir. Áréttað var að bæjarráð, 
sem gegnir hlutverki bæjar-
stjórnar yfir sumarið, þyrfti 
að fá kostnaðaráætlun áður en 
framkvæmdir hæfust, þannig 
að samþykkja mætti verkefnið 
formlega. Framlagning kostn-
aðaráætlunar dróst, bókasafn-
inu var lokað og verktakar 
hófust handa.

Samþykkt fjárheimilda 
vegna framkvæmdar
Þann 20. nóvember 2019 lét 
framkvæmda- og tæknideild 
Árborgar hefja framkvæmdir 
á 2. hæð ráðhússins á grunni 
samþykktar bæjarstjórnar um 
fjárheimildir, en deildin tók á 
haustmánuðum við verkefnis-
stjórn breytinga í ráðhúsinu. Í 
október veitt bæjarstjórn auk 
þess formlega fjárheimild fyrir 
framkvæmdunum á 1. hæð.

Samþykkt fjárheimilda eft-
ir að verkefni hefjast hefur 
því miður tíðkast hjá sveitar-
félögum á Íslandi um áratugi, 
en á undanförnum árum hafa 
sveitarfélögin, Sambandið og 
Eftirlitsnefnd með fjármálum 
sveitarfélaga unnið að úrbót-
um á því. Sveitarfélagið Ár-
borg hefur í þessum efnum 
tekið stórstígum framförum 
og árið 2019 voru þessi mál í 
betra horfi hjá sveitarfélaginu 
en nokkru sinni fyrr, þó svo að 
í þessu máli hefði átt að gera 
betur.

Úttekt á framkvæmdum
Mikið hefur verið reynt til að 
snúa út úr öllu sem viðkemur 
yfirstandandi framkvæmdum 
víðsvegar í sveitarfélaginu. Sú 
heildarúttekt á framkvæmdum, 
sem bæjarstjórn hefur ákveðið 
að fari fram, mun leiða í ljós að 
vandað er til verka, hagsmunir 
sveitarfélagsins eru hafðir að 
leiðarljósi og að framfarir hafa 
orðið í verkefnastjórnun hjá 
sveitarfélaginu. Við hlökkum 
til að taka þátt í þeim úrbótum 
sem enn má gera á grunni út-
tektarinnar.

Rangfærslur um breytingar 
í ráðhúsi Árborgar

Gísli Halldór 
Halldórsson
 
Bæjarstjóri 
Árborgar
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Kennsluráðgjafi
Laust er til umsóknar starf kennsluráðgjafa hjá Skólaþjónustu  

Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu
Um er að ræða 50%-100% starf fyrir áhugasaman og metnaðarfullan karl eða konu.

Umsækjandi má gjarna búa yfir hæfni til nýsköpunar og framsýni sem nýtist í stefnumótun.
Ráðgjafinn verður í þverfaglegu samstarfi með öflugum hópi sérfræðinga á vegum skóla-
þjónustunnar og annarra stofnana.

Umsóknir skulu hafa borist fyrir miðnætti 1. apríl, á netfang: thorunnjona@skolamal.is 
Umsókn skal fylgja ferilskrá um menntun og störf ásamt upplýsingum um ástæður um-
sóknar og færni til að sinna starfinu. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Þórunn Jóna forstöðumaður 
veitir nánari upplýsingar.
Lagt er upp með að ráða í starfið frá 1. maí – eða eftir samkomulagi.

Hæfni og menntun:
•	 Leyfisbréf sem kennari.
•	 Framhaldsgráða sem nýtist í starfi.
•	 Farsæl kennslureynsla í grunnskóla.
•	 Þekking á nýbreytni og þróun í 

kennsluháttum æskileg.
•	 Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
•	 Jákvæðni og lausnamiðað viðhorf.
•	 Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

Starfssvið:
•	 Efla skóla sem faglegar og sjálfbærar 

stofnanir.
•	 Ráðgjöf um kennslu og umönnun.
•	 Fræðsla með áherslu á snemmtæka íhlutun.
•	 Handleiðsla vegna einstaklinga og hópa.
•	 Ráðgjöf um starfshætti skóla og 

starfsumhverfi.

Flugbjörgunarsveitin á Hellu 
undirritaði samning við Sál-

fræðingana á Höfðabakka fyrir 
áramót. Sá samningur nýtist 
félögum Flugbjörgunarsveit-
arinnar endurgjaldslaust eftir 
erfið útköll. Erfið útköll eru 
hluti af starfi Flugbjörgunar-
sveitarinnar. Það er mikilvægt 
að halda vel utan um fólk sem 
kemur að þannig útköllum og 
þetta er liður í því,“ segir Erla 
Sigríður Sigurðardóttir, form-
arður Flugbjörgunarsveitarinn-
ar á Hellu. Hver félagi hefur 
rétt á fimm sálfræðitímum sér 
að kostnaðarlausu. Erla Sig-
ríður segir jafnframt að sveitin 
sé afar stolt af því að þetta sé 
komið á laggirnar og segir að 
um sé að ræða stór skref í átt að 
betra starfsumhverfi sjálfboða-
liða innan raða Flugbjörgunar- 
sveitarinnar.

Flugbjörgunarsveitin á Hellu semur 
við Sálfræðingana á Höfðabakka

Á myndinni sést Erla Sigríður Sig-
urðardóttir formaður Flugbjörg-
unarsveitarinnar á Hellu og Jóhann 
Thoroddsen tengiliður SHB. 

Kristján Þór Júlíusson, ráð-
herra landbúnaðarmála, 

veitti Garðyrkjustöðinni Espiflöt 
í Biskupstungum landbúnaðar-
verðlaunin 2020 á nýafstöðnu 
Búnaðarþingi. Þá fékk Garður í 
Eyjafirði einnig verðlaun. Verð-
launin hafa verið veitt frá 1997 
af ráðherra. Hugmyndin að baki 
verðlaunanna er að veita bænd-
um og býlum sem á einn eða 
annan máta vekja athygli og eru 
til fyrirmyndar í íslenskum land-
búnaði. Kristján Þór sagði við af-
hendingu verðlaunanna: „Það er 
mér mikill heiður að veita verð-
launin á Búnaðarþingi. Í báðum 
tilfellum er um að ræða metnað-
arfulla og nýjungagjarna bændur 
sem hafa byggt upp glæsilega 
starfsemi sem er til fyrirmyndar í 
verðmætasköpun fyrir íslenskan 
landbúnað.“

Mikill metnaður lagður 
í blómaframleiðslu
Á Garðyrkjustöðinni Espiflöt var 
eingöngu ræktað grænmeti fram 
til 1965. Upp úr 1965 – 1977 
varð þar blönduð ræktun blóma 
og grænmetis. Síðar tók stöðin 

að sérhæfa sig í ræktun afskor-
inn blóma og er í dag einn stærsti 
einstaki framleiðandi blóma hér 
á landi, með mikið úrval tegunda 
og litaafbrigða. Blóm eru ræktuð 
undir fullri vaxtarlýsingu þannig 
að framleiðslan er mjög jöfn yfir 
allt árið. Á Espiflöt hefur metn-
aður verið lagður í að framleiða 
blóm af bestu gæðum og í góðu 
úrvali. Litið er til framþróun-
ar og að tileinka sér tæknilegar 
nýjungar sem miða að vinna að 
framangreindum markmiðum. 
Þar hefur verið byggð upp glæsi-
leg starfsemi sem er til fyrir-
myndar í íslenskum landbúnaði.

Vistvæn framleiðsla 
með lífrænar varnir
Á Espiflöt er áhersla lögð á 
vistvæna nálgun í öllum þáttum 
framleiðslunnar. Síðastliðin 17 ár 
hafa nær eingöngu verið notaðar 
lífrænar varnir til að halda niðri 
meindýrum. Á Espiflöt hefur 
einnig verið unnið að því mark-
miði að hreinsa og endurnýta allt 
vatn sem fer í gegnum stöðuna. 
 -gpp

Garðyrkjustöðin Espiflöt í  
Biskupstungum fékk  

landbúnaðarverðlaunin 2020

Auglýsing um skipulag – Sveitarfélagið Ölfus
Bæjarstjórn Ölfuss hefur samþykkt á fundi nr. 276, 27. febrúar 2020 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir 
kirkju og kirkjugarð Þorlákskirkju, skv. 41. gr. skiplagslaga nr.123/2010, eftir afgreiðslu Skipulags- og um-
hverfisnefndar Ölfuss.
Deiliskipulagið fjallar um Þorlákskirkju og kirkjugarð, heildarsvæði og stækkun garðsins. 
Markaður er reitur fyrir inngrafið safnaðarheimili sunnan við kirkjuna og stækkun kirkjugarðs til suðurs 
og vesturs frá núverandi garði. Gert er ráð fyrir 344 nýjum gröfum, bæði hefðbundnum- og duftgröfum. 
Deiliskipulagið og stækkunin er í samræmi við aðalskipulag og verður garðurinn innan U8, opin svæði til 
sérnota á aðalskipulagi 2010-2022.  
Deiliskipulag þetta verður til sýnis á bæjarskrifstofum Sveitarfélagsins Ölfuss 
að Hafnarbergi 1, Þorlákshöfn, frá og með 11. mars til 27. apríl 2020. Uppdráttur 
eru einnig aðgengilegur á heimasíðu Ölfuss, www.olfus.is, undir skipulag í 
kynningu.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við tillöguna. Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur Ölfuss 
eða með undirritun á skipulag@olfus.is, merkt „Kirkjugarður“ fyrir 27. apríl 2020.

  Skipulagsfulltrúi Ölfuss

Drög að tillögu að matsáætlun allt  
að 200 MW vindorkugarðs á Mosfellsheiði
Hafið er mat á umhverfisáhrifum vindorkugarðs á Mosfellsheiði innan sveitar
félaganna Grímsnes og Grafningshrepps og Ölfuss. Garðurinn yrði reistur í 

áföngum og gæti orðið allt að 200 MW.
Zephyr Iceland ehf. er framkvæmdaraðili verksins en mat á umhverfisáhrifum er 
unnið af Mannviti hf. Á vefsíðu Mannvits (www.mannvit.is) eru nú til kynningar 

drög að tillögu að matsáætlun framkvæmdarinnar.
Óskað er eftir athugasemdum og ábendingum almennings og er frestur til 25. 
mars 2020. Athugasemdir og ábendingar skulu sendar á netföngin haukur@

mannvit.is og ketill.sigurjonsson@zephyr.is.

Ferskar fréttir á hverjum degi! 
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Aðalskipulagsmál.
Samkvæmt  2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
kynnt tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:

1. Breyting á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027. 
Eyvindartunga. Bláskógabyggð.

Kynnt er skipulagstillaga sem nær til svæðis ofan Laugarvatnsvegar 
þar sem 40 hektarar úr frístundasvæðinu F22 er breytt í svæði fyrir 
skógrækt. Frístundasvæðið F23 verður stækkað um 16 ha og sett inn 
nýtt skógræktarsvæði, um 15 ha að stærð. 

Samkvæmt  1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
auglýst eftirfarandi aðalskipulagsbreyting:

2. Breyting á aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029. Ósbakki, 
L165463.

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti þann 4.2.2020, tillögu að 
breytingu á gildandi aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029, sem 
tekur til 2 ha lands Ósbakka, L165463, sem í gildandi aðalskipulagi 
Flóahrepps er skilgreint sem frístundasvæði (F36) og er áætlað að 
breyta landnotkun í landbúnaðarland.  Áætlað er að byggja upp 
nýtt íbúðarhús og hesthús/skemmu. Samhliða auglýsingu á aðal-
skipulagsbreytingu er kynnt tillaga vegna deiliskipulags á svæðinu.

Deiliskipulagsmál
Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér 
kynnt skipulagslýsing fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni: 

3. Lýsing deiliskipulags. Stórhólmi í Flóahreppi.
Lýsingin tekur til til deiliskipulags væntanlegs lögbýlis, þar sem 
gert er ráð fyrir byggingu á einu íbúðarhúsi, allt að 300 m2, á sér 
byggingarreit og á öðrum byggingarreit verði reist hesthús, reið-
skemma og skemma allt að 2500 m2. Aðkoma er um Holtsveg (314).

Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
kynnt skipulagstillaga fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni:  

4. Ósbakki L165463; Íbúðarhús, reiðskemma, hesthús, vélar-
skemma; Deiliskipulag - 1905038

Kynnt er deiliskipulagstillaga sem tekur til um 2 ha spildu og mun 
gera ráð fyrir að heimilt verði að byggja allt að 200 m2 íbúðarhús og 
allt að 350 m2 hesthús/skemmu. Á landspildunni er 70 m2 frístunda 
hús nú þegar. Aðkoma er af Suðurlandsvegi austan Selfoss, um 
Villingaholtsveg (nr.305) sem er tengivegur.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér 
auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:

5. Fosslækur Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag 
fjallaskálasvæðis. Hrunamannahreppi.

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 
5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Fosslækjar á 
Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010.  
Deiliskipulagstillagan tekur til afmörkunar á um 14 ha lóð. 
Innan hennar eru núverandi mannvirki, hestagerði og vatnsból 
og vatnsleiðsla frá því að húsunum. Heimilt er að stækka 
núverandi gistiaðstöðu um allt að 100 m2 og byggja nýtt hús allt 
að 100 m2. Gisting verður fyrir allt að 50 gesti. Í Aðalskipulagi 
Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á 
afþreyingar- og ferðamannasvæði.

6. Mikluöldubotnar Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag 
fjallaskálasvæðis. Hrunamannahreppi.

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 
5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Mikluöldubotna 
á Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010.  
Deiliskipulagstillagan tekur til afmörkunar á um 5 ha lóð. Innan 
hennar eru núverandi mannvirki og gerði fyrir fé/hross. Heimilt 
er að stækka núverandi gistiaðstöðu um allt að 100 m2 og byggja 
nýtt hús allt að 100 m2. Gisting verður fyrir allt að 30 gesti. Einnig 
er gert ráð fyrir salerni, fráveitu og vatnsbóli. Í Aðalskipulagi 
Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á 
afþreyingar- og ferðamannasvæði. 

7. Frægðarver Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag 
fjallaskálasvæðis. Hrunamannahreppi.

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 
5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Frægðarvers á 
Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. 

Deiliskipulagið tekur til afmörkunar á um 2 ha lóð umhverfis 
núverandi mannvirki. Á staðnum er torfkofi og er gert ráð fyrir 
viðhaldi og endurbótum á honum í samráði við Minjastofnun 
Íslands. Einungis verður um áningarstað að ræða en ekki 
gistingu. Ekki er gert ráð fyrir akstri að staðnum. Í Aðalskipulagi 
Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á 
afþreyingar- og ferðamannasvæði. 

8. Rofshólar Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag 
fjallaskálasvæðis. Hrunamannahreppi.

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum 
þann 5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Rofshóla 
á Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. 
Deiliskipulagið tekur til afmörkunar á um 1 ha lóð umhverfis 
núverandi mannvirki. Á staðnum er torfkofi og er gert ráð fyrir 
viðhaldi og endurbótum á honum í samráði við Minjastofnun 
Íslands. Einungis verður um áningarstað að ræða en ekki gistingu.  
Í Aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint 
sem fjallasel á afþreyingar- og ferðamannasvæði. 

9. Heiðará Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag 
fjallaskálasvæðis. Hrunamannahreppi.

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum 
þann 5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir Heiðará á 
Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. 
Deiliskipulagið tekur til afmörkunar á um 7 ha lóð. Innan hennar eru 
núverandi mannvirki. Staðurinn er hugsaður sem áningarstaður 
á göngu- og reiðleið með Stóru-Laxá. Ekki er gisting á staðnum. 
Heimilar eru endurbætur/viðhald á núverandi mannvirki. Þá 
er gert ráð fyrir salerni, fráveitu og vatnsbóli. Í Aðalskipulagi 
Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á 
afþreyingar- og ferðamannasvæði. 

10. Helgaskáli Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag 
fjallaskálasvæðis. Hrunamannahreppi.

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 
5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Helgaskála á 
Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. 
Deiliskipulagið tekur til afmörkunar á um 15ha lóð. Innan hennar eru 
núverandi mannvirki, hestagerði, vatnsból og fráveita. Heimilt er að 
stækka núverandi gistiaðstöðu um allt að 100 m2 og byggja nýtt hús 
allt að 100 m2. Heimilt er að stækka hesthús í allt að 100 m2. Gisting 
verður fyrir allt að 50 gesti. Í Aðalskipulagi Hrunamannahrepps 
2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á afþreyingar- og 
ferðamannasvæði. 

11. Efri-Kisubotnar Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag 
fjallaskálasvæðis. Hrunamannhreppi.

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 
5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Efri-Kisubotna 
á Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. 
Deiliskipulagið tekur til afmörkunar á um rúmlega 4 ha lóð. Innan 
hennar er núverandi hús. Heimilt er að byggja allt að 150 m2 hús 
og vera með gistingu fyrir allt að 30 gesti. Gert er ráð fyrir salerni í 
húsinu. Gerð verður grein fyrir fráveitu og vatnsbóli. Í Aðalskipulagi 
Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á 
afþreyingar- og ferðamannasvæði. 

12. Grákollur Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag 
fjallaskálasvæðis. Hrunamannahreppi.

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum 
þann 5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Grákolls 
á Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. 
Deiliskipulagið tekur til afmörkunar á um 8 ha lóð. Heimilt er að 
byggja allt að 150 m2 hús og vera með gistingu fyrir allt að 30 gesti. 
Gerð verður grein fyrir fráveitu, vatnsbóli og aðkomu. Í Aðalskipulagi 
Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á 
afþreyingar- og ferðamannasvæði. 

13. Svínárnes Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag 
fjallaskálasvæðis. Hrunamannahreppi.

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 
5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Svínárnes á 
Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. 
Deiliskipulagið tekur til afmörkunar á um 9 ha lóð. Innan hennar 
eru núverandi mannvirki. Heimilt er að stækka/fjölga húsum 
fyrir gistingu, veitingasölu og vera með tjaldsvæði. Hámarks 
byggingamagn á svæðinu verður allt að 950 m2. Heimilt er að 
vera með gistingu fyrir 85 gesti. Gerð verður grein fyrir fráveitu, 
vatnsbóli og aðkomu. Í Aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-

2032 er svæðið skilgreint sem skálasvæði á afþreyingar- og 
ferðamannasvæði. 

14. Leppistungur Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag 
fjallaskálasvæðis. Hrunamannahreppi. 

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 
5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Leppistungna 
á Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. 
Deiliskipulagið tekur til um 5 ha svæðis. Á staðnum er 70 m2 hús 
sem byggt var árið 1987. Einnig er þar gamalt leitarmannahús. 
Þessi hús eru notuð sem leitar-mannahús og fyrir ferðafólk á 
sumrin. Einnig er á staðnum 36 m2 hesthús og hestagerði við það. 
Gisting er fyrir um 24 gesti. Aðkoma er af vegslóða sem liggur 
um Hrunamannaafrétt. Mannvirki eru í eigu Hrunamannahrepps. 
Starfsemi er aðallega yfir sumartímann. Innan lóðar/afmörkunar 
svæðis eru núverandi mannvirki, hestagerði og vatnsból. Heimilt 
verður að stækka núverandi gistiaðstöðu um allt að 100 m2 og 
byggja nýtt hús allt að 100m2. Heimilt er að stækka hesthús í allt 
að 100 m2. Gisting verður fyrir allt að 50 gesti. Í Aðalskipulagi 
Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á 
afþreyingar- og ferðamannasvæði. 

15. Laugar. Hrunamannahreppi. Deiliskipulag.
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 
5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir um 1,2 ha svæði 
undir 3 gestahús á jörðinni Laugar L166798, í Hrunamannahreppi. 
Gert er ráð fyrir að stærð hvers húss geti verið allt að 80m2 með 
mænishæð allt að 6,0 m. Tillagan er í samræmi við ákvæði í 
aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032 um landbúnaðarsvæði.  
Aðkoma að Laugum er um Laugaveg (nr. 3465)

16. Birtingaholt 1B og 1D, Hrunamannahreppi. Deiliskipulag. 
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 
5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Birtingaholts 1B 
L176025 og 1D, í Hrunamannahreppi. Áformað er að á bæjartorfunni 
verði stofnuð ný lóð undir íbúðarhús auk bílskúrs allt að 250 m2 og 
aukahúss allt að 100 m2. Aðkoma er af Birtingaholtvegi (nr.3393).

17. Ás 3 III-2 land, Ásahreppi. Deiliskipulag.
Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkti á fundi sínum þann 18. 12. 2019, 
að auglýsa deiliskipulagstillögu
sem tekur til 6 frístundahúsalóða ásamt afmörkun á byggingarreit 
fyrir íbúðarhús í landi Áss 3 land III-2 L204647 í Ásahreppi. 
Skipulagssvæðið nær til landsins alls, sem er um 18,6 ha að stærð. 
Aðkoma að landsspildunni er af vegi nr. 275, Ásvegi.

18. Mýrarkot, frístundabyggð í Grímsnes- og 
Grafningshreppi. Deiliskipulagsbreyting.

Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti þann 
20. 11.2019, að auglýsa breytingu á gildandi deiliskipulagi 
frístundabyggðar í Mýrarkoti. Breytingin tekur til skilmála í 
greinargerð, þar sem nýtingarhlutfall verður 0.03. Stærð sumarhúss 
getur orðið allt að 150 m2 á lóðum undir 5000 m2. Mænisstefna 
verður N-S og þakhalli 14 - 45 gráður. Þá er heimilt að byggja 
aukahús, gestahús eða gróðurhúss allt að 40 m2 og smáhús/
geymslu allt að 15 m2.

19. Snæfoksstaðir frístundabyggð. Deiliskipulagsbreyting. 
Grímsnes- og Grafningshreppi.

Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti þann 
15 .1. 2020, að auglýsa breytingu á gildandi deiliskipulagi 
frístundabyggðar í landi Snæfoksstaða sem nær yfir svæði 
frístundabyggðar, merkt F20c í greinargerð aðalskipulags Grímsnes- 
og Grafningshrepps 2008-2020 m.s.br. Svæðið sem breytingin nær 
yfir er um 70 ha að stærð og er merkt sem svæði D í deiliskipulagi 
frístundabyggðar í landi Snæfoksstaða. Í deiliskipulagsbreytingunni 
er gert ráð fyrir að fjölga frístundalóðum úr 47 lóðum í 53 lóðir. Þar 
af eru 49 frístundalóðir byggðar og 4 óbyggðar. Enn fremur er innan 
svæðisins gert ráð fyrir einni landbúnaðarlóð (Nautavakavegi nr. 2) 
sem tengist starfsemi skógræktarinnar á Snæfoksstöðum. Lóðirnar 
eru frá 6.980 m2 til 17.678 m2 að stærð.

20. Spóastaðir í Bláskógabyggð. Deiliskipulagsbreyting.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti þann 5. 3. 2020  að 
auglýsa breytingu á gildandi deiliskipulagi frístundabyggðar við 
Dynjandisveg í landi Spóastaða í Bláskógabyggð. Breytingin nær til 
um 35ha svæðis og 40 lóða og tekur til breytinga á nýtingarhlutfalli 
og byggingarmagni á lóðum. Nýtingarhlutfall lóða frá nr. 1-23 verður 
allt að 0.045 og á lóðum nr. 24-46,allt að 0.03. Heimilt verður að 
byggja allt að 40 m2 aukahús/gestahús og allt að 15m2 smáhýsi 
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á lóðum. Við gildistöku þessarar deiliskipulagsbreytingar fellur úr 
gildi núgildandi deiliskipulag frístundabyggðar við Dynjandisveg. 

Niðurstaða sveitarstjórnar auglýst í samræmi við 2. mgr. 36. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.  

Hnaus 2 L192333, í Flóahreppi. Breytt landnotkun. Óveruleg 
breyting á gildandi aðalskipulagi Flóahrepps 2017 - 2029.
Rökstuðningur sveitarstjórnar Flóahrepps dags. 3. 3. 2020, vegna 
athugasemda Skipulagsstofnunar í bréfi dags. 9. 12. 2019:

Lögð er fram umsókn Gísla B. Björnssonar, dags. 7. júní 2019, vegna 
óverulegra breytinga á gildandi aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029, 
í landi Hnaus 2, L192333. Óskað er eftir að breyta landnotkun á 1,5 ha 
svæði úr landbúnaðar- og skógræktarsvæði yfir í íbúðasvæði. Fyrir er 
íbúðasvæði (ÍB17, Mosató 1) sem er um 0.5 ha. Samtals verður heildar 
íbúðarsvæði því um 1,9 ha að stærð eftir breytingu. Frístundasvæði 
(F16) sem í núgildandi aðalskipulagi er sýnt sem mjó ræma meðfram 
aðkomuvegi er alls um 3,5 ha., þ.e. land innan Hnauss 2. Óskað er eft-
ir að það svæði (3,5 ha) verði gert að landbúnaðarlandi. Svæði F16 
tilheyrir því Hnaus I eftir breytingu. Frístundahúsasvæði SL-6, á milli 
raflínanna (F16c) og svæði þar norðan við (F16a) eru nú færð inn skv. 
deiliskipulagi. Nyrst á SL6 er sýnd ný stök frístundahúsalóð (F16d). 
Heimilað verði nýtt frístundahúsasvæði (F16b, 1,1ha) uppi á ásnum, 
heim við bæjarhús Hnaus 2. Heildarstærð frístundahúsasvæða að 
meðtöldum lóðum sem getið er um undir lið 3 hér að framan og eru 
innan Hnauss 2, verða því alls um 3,5 ha. Á uppdrátt er bætt við vatns-
bóli VB5 skv. ósk Heilbrigðiseftirlits Suðurlands. Samþykkt um vatns-
bólið liggur þegar fyrir skv. gildandi deiliskipulagi. Sökum smæðar 
og mælikvarða er ekki hægt að sýna aðliggjandi vatnsverndarsvæði 
á þessum uppdrætti en þau koma fram í gildandi deiliskipulagi. Hót-
el á svæðinu hefur nú tengst Vatnsveitu Flóahrepps og ekki lengur 
háð VB5. Landbúnaðarsvæði stækkar um 2 ha þar sem syðsti hluti 
af frístundabyggð F16 fellur niður og færist að hluta sunnar þar sem 
landbúnaðarland var skilgreint áður, fyrir breytingu. Skógræktar- og 
landgræðslusvæði minnka um 1,5ha. vegna fjölgunar á frístunda- og 
íbúðalóðum. 
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkir framlagða tillögu Landforms 
dags. 6.9.2019, breytt 14.1.2020 að breytingu á gildandi aðalskipulagi 
Flóahrepps 2017-2029, sem óverulega breytingu skv. 2. mgr. 36. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.Að mati sveitarstjórnar Flóahrepps vík-
ur breytingin ekki verulega frá meginstefnu gildandi aðalskipulagi 
Flóahrepps 2017-2029, og samræmist núverandi ástandi á svæðinu. 
Það er ekki vilji sveitarstjórnar Flóahrepps að koma í veg fyrir að 
íbúar geti byggt íbúðarhúsnæði í dreifbýli sveitarfélagsins þó svo 
að í markmiðum aðalskipulags sé kveðið á um að ekki skuli gera ráð 

fyrir nýjum svæðum fyrir íbúðabyggð. Þar var fyrst og fremst átt við 
þéttbýliskjarna, ekki stakar íbúðalóðir. Vilji sveitarstjórnar beindist að 
því að draga úr stórum samfelldum íbúðarsvæðum (þéttbýliskjörnum) 
innan sveitarfélagsins en ekki að því koma í veg fyrir að íbúar gætu 
byggt stök íbúðarhús í hinum dreifðu byggðum sveitarinnar. Sé það 
vilji Skipulagsstofnunar að almennu orðalagi aðalskipulags Flóa-
hrepps verði breytt þannig að orðalag sé skýrara hvað þetta varðar, 
kemur í framhaldi þessa máls til greina að ráðist verði í breytingu 
aðalskipulagsins með það að markmiði að skerpa á skilgreiningu 
milli þess sem kallað er ,,íbúðabyggð“ í aðalskipulaginu og þess sem 
kalla má ,,stakar íbúðalóðir“. Umfang landnýtingar eykst óverulega við 
þá nýtingu sem fyrir er á svæðinu þar sem um litlar og stakar lóð-
ir er að ræða. Svæðið nýtur engrar verndar vegna náttúru- og / eða 
menningarminja. Umfang breyttra landnotkunarreita er óverulegt og 
undir viðmiðunarstærðum (3 ha) sem getið er um vegna óverulegra 
breytinga aðalskipulags skv. leiðbeiningum Skipulagsstofnunar (sbr. 
bls. 2, liður a í 2. kafla) og skv. gátlista fyrir mati stofnunarinnar um 
ástæður óverulegra breytinga á aðalskipulagi. Breytingin felur ekki í 
sér ákvæði um byggingarmagn er hefur áhrif á stórt svæði né er hún 
líkleg til að hafa veruleg áhrif innan eða utan við skipulagssvæði. 
Breytingin mun ekki hafa áhrif á einstaka aðila innan svæðisins þar 
sem hún er unnin í nánu samráði við alla hagsmunaaðila auk þess 
sem hún var auglýst án þess að fram kæmu athugasemdir. Breytingin 
leiðir ekki til þess að verðmæti eða hagnýting fasteigna skerðist um-
fram það sem vænta má miðað v/ óbreytta landnýtingu. Skipulagsfull-
trúa UTU er falið að senda Skipulagsstofnun tillöguna ásamt rökstuðn-
ingi sveitarstjórnar Flóahrepps og auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar 
skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga.Samþykkt með 5 atkvæðum.

Ás 3 III-2 land L204647, Ásahreppi. Óveruleg breyting á gildandi 
aðalskipulagi Ásahrepps 2010-2022.
Rökstuðningur hreppsnefndar Ásahrepps 19.2.2020:
Hermann Ólafsson leggur fram f.h. Ástu Beggu Ólafsdóttur og Gísla 
Sveinssonar tillögu að breytingu á gildandi aðalskipulagi Ásahrepps 
2010-2022. Í breytingu fellst að íbúðasvæði er breytt í annarsvegar 
frístundahúsasvæði og hins vegar í landbúnaðarsvæði. Að auki 
er viðkomandi svæði hliðrað til innan landskikans. Samhliða að-
alskipulagsbreytingunni verður unnið deiliskipulag af svæðinu. 
Skipulagssvæðið nær til landspildu sem er um 18,6 ha að stærð. Að-
koma að landsspildunni er af vegi nr. 275, Ásvegi.

Bókun/rökstuðningur hreppsnefndar Ásahrepps:
Í skipulagslögum nr.123/2010 segir: „Við mat á því hvort breyting á 
aðalskipulagi geti talist óveruleg skal taka mið af því hvort hún hafi 
verulegar breytingar á landnotkun í för með sér eða sé líkleg til að 
hafa mikil áhrif á einstaka aðila eða hafa áhrif á stór svæði.“ 

Það er mat hreppsnefndar Ásahrepps að miðað við ofangreinda 
lýsingu í lögunum þá sé umrædd breyting á landi Áss 3, land III-2 
óveruleg. 
Um er að ræða breytingu sem breytir smáu íbúðasvæði í dreifbýli í 
frístundahúsasvæði. Frístundahúsabyggð er landnotkun sem að mati 
hreppsnefndar er umhverfislega líkari því sem hún er í dag og lík-
ari því sem er í næsta nágreni við skipulagssvæðið. Jafnframt verður 
að teljast líklegt að með breytingunni aukist líkur á að stærri hluti af 
núverandi skógi á svæðinu verði varðveittur sem frístundahúsaland 
heldur en sem íbúðasvæði. 
Hreppsnefnd Ásahrepps telur áhrif af breytingunni á einstaka aðila 
eða stór svæði verða að teljast mjög takmörkuð. Inngrip í land og 
umhverfi, almenn umferð og almennt áreiti ætti með breytingunni að 
vera minna en ella og má þannig segja að áhrifin, ef einhver eru, verði 
jákvæð í skilningi skipulagslaga.
Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkir greinargerð og uppdrátt dag-
sett 10.12.2019 sem óverulega breytingu á gildandi aðalskipulagi 
Ásahrepps 2010-2022, vegna Áss 3. III-2 land, L204647, skv. 2. mgr. 36. 
gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Skipulagsfulltrúa UTU er falið að senda Skipulagsstofnun tillöguna til 
afgreiðslu skv. 2. mgr. 36.gr. skipulagalaga nr. 123/2010, og auglýsa 
niðurstöðu hreppsnefndar.

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

Skipulagslýsingar og tillögur nr. 1, 3 og 4  eru í kynningu frá 11. mars 
til 1. apríl 2020, en tillögur nr. 2, og 5-20 eru í auglýsingu frá 11. mars 
til  22. apríl 2020.  Athugasemdir og ábendingar við tillögum nr. 1,3 
og 4  þurfa að berast skipulagsfulltrúa eigi síðar en 1. apríl 2020, 
en fyrir tillögur nr. 2 og 5-20  eigi síðar en 22. apríl 2020.
Athugasemdir og ábendingar og skulu vera skriflegar. 

Rúnar Guðmundsson
skipulagsfulltrúi
utu@utu.is

Samstaða skilar árangri 

D-listinn í Hveragerði  bauð 
fram í kosningum til sveit-

arstjórnar sem fram fóru þann 
26. maí 2019 og hlaut þar 775 
atkvæði eða 56% greiddra at-
kvæða.  Þar með hlaut D-list-
inn, fjóra fulltrúa eða hreinan 
meirihluta í bæjarstjórn Hvera-
gerðisbæjar.

Sjálfstæðismenn í Hvera-
gerði halda úti fjölbreyttu fé-
lagsstarfi.  Opin hús eru haldin 
vikulega yfir vetrarmánuðina, 
jólagleði og vorgleði lífga upp 
á félagsstarfið auk annarra til-
fallandi viðburða.  Einn af föstu 
liðunum er útgáfa jólablaðsins 
Bláhvers sem komið hefur út 
árlega.  Félagið á eigið húsnæði 

og stendur straum af rekstri 
þess og viðhaldi,  að hluta til 
með félagsgjöldum.  

Með öflugu félagsstarfi 
sem borið er uppi af sterkum 
og duglegum hópi hefur okkur 
tekist að safna fyrir þeim kostn-
aði sem óhjákvæmilega fellur 
til við kosningar.  Við erum afar 
stolt af þeirri vinnu sem þar fer 
fram og höfum líka mjög gam-
an af öllu því umstangi sem góð 
kosningabarátta felur í sér.  

Við erum gríðarlega þakklát 
Hvergerðingum sem hafa treyst 
okkur fyrir stjórnun bæjarfé-
lagsins undanfarin kjörtímabil.  
Við vonum að okkur beri gæfa 
til að standa undir því trausti 
sem okkur hefur verið sýnt.  
Við vonum líka að með því 
öfluga félagsstarfi sem D-list-
inn í Hveragerði stendur fyrir 
þá sjái bæjarbúar að kraftur og 
dugnaður býr í þessum hópi auk 
kunnáttu í rekstri hvort sem er 
á bæjarfélagi eða í kosningum.

 
Yfirlit yfir kostnað við kosningar
Í reglum Hveragerðisbæjar um 
framlög til stjórnmálasamtaka 
er bjóða fram til sveitarstjórn-
arkosninga er kveðið á um að 
stjórnmálasamtök sem hljóta 

styrki frá bæjarfélaginu skuli 
birta upplýsingar um kostnað 
við framboð til sveitarstjórnar.  
Í samræmi við umrætt ákvæði 
er hér með gerð grein fyrir 
því að kostnaður við framboð 
Sjálfstæðisfélags Hveragerðis 
við sveitarstjórnarkosningarnar 
vorið 2018 var kr. 1.600.000,-.  
Helstu kostnaðarliðir voru við-
burði sem haldnir voru svo sem  
konukvöld,  fjölskylduhátíð, 
opin hús bæði ungra og annarra 
viðburða, veitingar og annað 
slíkt kr. 700.000.  Kostnaður 
vegna ljósmyndunar, mynd-
bandagerðar, heimasíðu og 
fleira nam um 200.000,-.  Leiga 
á sal, símar, tölvur og tæknibún-
aðar kr. 350.000,-.  Kostnaður 
við hönnun, prentun og kynn-
ingarefni nam kr.  350.000,- . 

Félagið átti peninga eft-
ir fjáröflun áranna á undan 
þegar kom að kosningu.   Hæsti 
einstaki styrkur vegna kosning-
anna 2018 var frá Hveragerð-
isbæ samkvæmt reglum þar 
um  kr. 637.429,-.  Aðrir styrk-
ir námu kr. 555.000,-.  Þar af 
voru styrkir frá fyrirtækjum kr. 
305.000, sá hæsti kr. 100.000,- 
en sá lægsti kr. 15.000,-. Auk 
þess bárust styrkir frá einstak-

lingum samtals kr. 250.000,-.  
Fyrir utan þessa fjárhagslegu 
styrki vann fjöldi einstaklinga 
mikið og óeigingjarnt starf í 
þágu framboðsins, stóðu vakt-
ina á skrifstofunum, undir-
bjuggu viðburði, báru út blöð og 
bæklinga, komu með veitingar 
og margt, margt fleira.  Kunn-
um við þeim bestu þakkir fyrir. 

Höldum ótrauð áfram 
Vinna að undirbúningi næstu 
sveitarstjórnarkosninga sem 
verða vorið 2022 hófst um 
leið og úrslit lágu fyrir vor-
ið 2018.  D-listinn mun vinna 
að undirbúningi þeirra eins og 
verið hefur með fjáröflunum 
og öðrum undirbúningi til að 
tryggja að kosningabaráttan 
verði eins skemmtileg og vönd-
uð og nokkur er kostur.  Fylgist 
með á facebook síðu D-listans í 
Hveragerði eða á www.blahver.
is.  Minnum líka á opin hús á 
laugardagsmorgnum að Austur-
mörk 2.  Allir alltaf velkomnir ! 

Fyrir hönd frambjóðenda 
og félaga í Sjálfstæðisfélagi 
Hveragerðis

Ingibjörg Zoëga 
 
formaður

Eyþór H.  
Ólafsson
 
oddviti D-listans Menntaskólinn að 

Laugarvatni leggur mikla 
áherslu á útivist og gefst nem-
endum kostur á að velja fjóra 
útivistaráfanga. Umhverfið með 
vatnið og fjallið býður upp á 
mikla möguleika þegar kemur 
að útivist og er nærumhverfið 
mikið nýtt en einnig er farið í 
lengri ferðir. Á dögunum fóru 
nemendur fjórða áfangans í 
ísklifur, flottar aðstæður eru til 
þess í nágrenni Laugarvatns. 
Farið var í gil þar sem fundinn 
var frosinn foss sem hentaði 
mjög vel til klifurs og fengu 
nemendur svo að reyna sig við 
ísinn. Allir gerðu sitt besta og 
útkoman var smá reynsla í bank-
ann, bros á vör en svolítið kaldir 
fingur.

Smári Stefánsson,  
útivistarkennari.

Ísklifur – enn 
meiri útivist
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Aðalskipulagsmál.
Samkvæmt  2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
kynnt tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:

1. Breyting á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027. 
Eyvindartunga. Bláskógabyggð.

Kynnt er skipulagstillaga sem nær til svæðis ofan Laugarvatnsvegar 
þar sem 40 hektarar úr frístundasvæðinu F22 er breytt í svæði fyrir 
skógrækt. Frístundasvæðið F23 verður stækkað um 16 ha og sett inn 
nýtt skógræktarsvæði, um 15 ha að stærð. 

Samkvæmt  1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
auglýst eftirfarandi aðalskipulagsbreyting:

2. Breyting á aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029. Ósbakki, 
L165463.

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti þann 4.2.2020, tillögu að 
breytingu á gildandi aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029, sem 
tekur til 2 ha lands Ósbakka, L165463, sem í gildandi aðalskipulagi 
Flóahrepps er skilgreint sem frístundasvæði (F36) og er áætlað að 
breyta landnotkun í landbúnaðarland.  Áætlað er að byggja upp 
nýtt íbúðarhús og hesthús/skemmu. Samhliða auglýsingu á aðal-
skipulagsbreytingu er kynnt tillaga vegna deiliskipulags á svæðinu.

Deiliskipulagsmál
Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér 
kynnt skipulagslýsing fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni: 

3. Lýsing deiliskipulags. Stórhólmi í Flóahreppi.
Lýsingin tekur til til deiliskipulags væntanlegs lögbýlis, þar sem 
gert er ráð fyrir byggingu á einu íbúðarhúsi, allt að 300 m2, á sér 
byggingarreit og á öðrum byggingarreit verði reist hesthús, reið-
skemma og skemma allt að 2500 m2. Aðkoma er um Holtsveg (314).

Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
kynnt skipulagstillaga fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni:  

4. Ósbakki L165463; Íbúðarhús, reiðskemma, hesthús, vélar-
skemma; Deiliskipulag - 1905038

Kynnt er deiliskipulagstillaga sem tekur til um 2 ha spildu og mun 
gera ráð fyrir að heimilt verði að byggja allt að 200 m2 íbúðarhús og 
allt að 350 m2 hesthús/skemmu. Á landspildunni er 70 m2 frístunda 
hús nú þegar. Aðkoma er af Suðurlandsvegi austan Selfoss, um 
Villingaholtsveg (nr.305) sem er tengivegur.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér 
auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:

5. Fosslækur Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag 
fjallaskálasvæðis. Hrunamannahreppi.

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 
5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Fosslækjar á 
Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010.  
Deiliskipulagstillagan tekur til afmörkunar á um 14 ha lóð. 
Innan hennar eru núverandi mannvirki, hestagerði og vatnsból 
og vatnsleiðsla frá því að húsunum. Heimilt er að stækka 
núverandi gistiaðstöðu um allt að 100 m2 og byggja nýtt hús allt 
að 100 m2. Gisting verður fyrir allt að 50 gesti. Í Aðalskipulagi 
Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á 
afþreyingar- og ferðamannasvæði.

6. Mikluöldubotnar Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag 
fjallaskálasvæðis. Hrunamannahreppi.

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 
5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Mikluöldubotna 
á Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010.  
Deiliskipulagstillagan tekur til afmörkunar á um 5 ha lóð. Innan 
hennar eru núverandi mannvirki og gerði fyrir fé/hross. Heimilt 
er að stækka núverandi gistiaðstöðu um allt að 100 m2 og byggja 
nýtt hús allt að 100 m2. Gisting verður fyrir allt að 30 gesti. Einnig 
er gert ráð fyrir salerni, fráveitu og vatnsbóli. Í Aðalskipulagi 
Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á 
afþreyingar- og ferðamannasvæði. 

7. Frægðarver Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag 
fjallaskálasvæðis. Hrunamannahreppi.

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 
5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Frægðarvers á 
Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. 

Deiliskipulagið tekur til afmörkunar á um 2 ha lóð umhverfis 
núverandi mannvirki. Á staðnum er torfkofi og er gert ráð fyrir 
viðhaldi og endurbótum á honum í samráði við Minjastofnun 
Íslands. Einungis verður um áningarstað að ræða en ekki 
gistingu. Ekki er gert ráð fyrir akstri að staðnum. Í Aðalskipulagi 
Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á 
afþreyingar- og ferðamannasvæði. 

8. Rofshólar Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag 
fjallaskálasvæðis. Hrunamannahreppi.

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum 
þann 5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Rofshóla 
á Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. 
Deiliskipulagið tekur til afmörkunar á um 1 ha lóð umhverfis 
núverandi mannvirki. Á staðnum er torfkofi og er gert ráð fyrir 
viðhaldi og endurbótum á honum í samráði við Minjastofnun 
Íslands. Einungis verður um áningarstað að ræða en ekki gistingu.  
Í Aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint 
sem fjallasel á afþreyingar- og ferðamannasvæði. 

9. Heiðará Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag 
fjallaskálasvæðis. Hrunamannahreppi.

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum 
þann 5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir Heiðará á 
Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. 
Deiliskipulagið tekur til afmörkunar á um 7 ha lóð. Innan hennar eru 
núverandi mannvirki. Staðurinn er hugsaður sem áningarstaður 
á göngu- og reiðleið með Stóru-Laxá. Ekki er gisting á staðnum. 
Heimilar eru endurbætur/viðhald á núverandi mannvirki. Þá 
er gert ráð fyrir salerni, fráveitu og vatnsbóli. Í Aðalskipulagi 
Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á 
afþreyingar- og ferðamannasvæði. 

10. Helgaskáli Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag 
fjallaskálasvæðis. Hrunamannahreppi.

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 
5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Helgaskála á 
Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. 
Deiliskipulagið tekur til afmörkunar á um 15ha lóð. Innan hennar eru 
núverandi mannvirki, hestagerði, vatnsból og fráveita. Heimilt er að 
stækka núverandi gistiaðstöðu um allt að 100 m2 og byggja nýtt hús 
allt að 100 m2. Heimilt er að stækka hesthús í allt að 100 m2. Gisting 
verður fyrir allt að 50 gesti. Í Aðalskipulagi Hrunamannahrepps 
2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á afþreyingar- og 
ferðamannasvæði. 

11. Efri-Kisubotnar Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag 
fjallaskálasvæðis. Hrunamannhreppi.

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 
5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Efri-Kisubotna 
á Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. 
Deiliskipulagið tekur til afmörkunar á um rúmlega 4 ha lóð. Innan 
hennar er núverandi hús. Heimilt er að byggja allt að 150 m2 hús 
og vera með gistingu fyrir allt að 30 gesti. Gert er ráð fyrir salerni í 
húsinu. Gerð verður grein fyrir fráveitu og vatnsbóli. Í Aðalskipulagi 
Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á 
afþreyingar- og ferðamannasvæði. 

12. Grákollur Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag 
fjallaskálasvæðis. Hrunamannahreppi.

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum 
þann 5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Grákolls 
á Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. 
Deiliskipulagið tekur til afmörkunar á um 8 ha lóð. Heimilt er að 
byggja allt að 150 m2 hús og vera með gistingu fyrir allt að 30 gesti. 
Gerð verður grein fyrir fráveitu, vatnsbóli og aðkomu. Í Aðalskipulagi 
Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á 
afþreyingar- og ferðamannasvæði. 

13. Svínárnes Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag 
fjallaskálasvæðis. Hrunamannahreppi.

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 
5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Svínárnes á 
Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. 
Deiliskipulagið tekur til afmörkunar á um 9 ha lóð. Innan hennar 
eru núverandi mannvirki. Heimilt er að stækka/fjölga húsum 
fyrir gistingu, veitingasölu og vera með tjaldsvæði. Hámarks 
byggingamagn á svæðinu verður allt að 950 m2. Heimilt er að 
vera með gistingu fyrir 85 gesti. Gerð verður grein fyrir fráveitu, 
vatnsbóli og aðkomu. Í Aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-

2032 er svæðið skilgreint sem skálasvæði á afþreyingar- og 
ferðamannasvæði. 

14. Leppistungur Hrunamannaafrétti. Deiliskipulag 
fjallaskálasvæðis. Hrunamannahreppi. 

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 
5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Leppistungna 
á Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. 
Deiliskipulagið tekur til um 5 ha svæðis. Á staðnum er 70 m2 hús 
sem byggt var árið 1987. Einnig er þar gamalt leitarmannahús. 
Þessi hús eru notuð sem leitar-mannahús og fyrir ferðafólk á 
sumrin. Einnig er á staðnum 36 m2 hesthús og hestagerði við það. 
Gisting er fyrir um 24 gesti. Aðkoma er af vegslóða sem liggur 
um Hrunamannaafrétt. Mannvirki eru í eigu Hrunamannahrepps. 
Starfsemi er aðallega yfir sumartímann. Innan lóðar/afmörkunar 
svæðis eru núverandi mannvirki, hestagerði og vatnsból. Heimilt 
verður að stækka núverandi gistiaðstöðu um allt að 100 m2 og 
byggja nýtt hús allt að 100m2. Heimilt er að stækka hesthús í allt 
að 100 m2. Gisting verður fyrir allt að 50 gesti. Í Aðalskipulagi 
Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á 
afþreyingar- og ferðamannasvæði. 

15. Laugar. Hrunamannahreppi. Deiliskipulag.
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 
5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir um 1,2 ha svæði 
undir 3 gestahús á jörðinni Laugar L166798, í Hrunamannahreppi. 
Gert er ráð fyrir að stærð hvers húss geti verið allt að 80m2 með 
mænishæð allt að 6,0 m. Tillagan er í samræmi við ákvæði í 
aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032 um landbúnaðarsvæði.  
Aðkoma að Laugum er um Laugaveg (nr. 3465)

16. Birtingaholt 1B og 1D, Hrunamannahreppi. Deiliskipulag. 
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 
5.3.2020, að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Birtingaholts 1B 
L176025 og 1D, í Hrunamannahreppi. Áformað er að á bæjartorfunni 
verði stofnuð ný lóð undir íbúðarhús auk bílskúrs allt að 250 m2 og 
aukahúss allt að 100 m2. Aðkoma er af Birtingaholtvegi (nr.3393).

17. Ás 3 III-2 land, Ásahreppi. Deiliskipulag.
Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkti á fundi sínum þann 18. 12. 2019, 
að auglýsa deiliskipulagstillögu
sem tekur til 6 frístundahúsalóða ásamt afmörkun á byggingarreit 
fyrir íbúðarhús í landi Áss 3 land III-2 L204647 í Ásahreppi. 
Skipulagssvæðið nær til landsins alls, sem er um 18,6 ha að stærð. 
Aðkoma að landsspildunni er af vegi nr. 275, Ásvegi.

18. Mýrarkot, frístundabyggð í Grímsnes- og 
Grafningshreppi. Deiliskipulagsbreyting.

Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti þann 
20. 11.2019, að auglýsa breytingu á gildandi deiliskipulagi 
frístundabyggðar í Mýrarkoti. Breytingin tekur til skilmála í 
greinargerð, þar sem nýtingarhlutfall verður 0.03. Stærð sumarhúss 
getur orðið allt að 150 m2 á lóðum undir 5000 m2. Mænisstefna 
verður N-S og þakhalli 14 - 45 gráður. Þá er heimilt að byggja 
aukahús, gestahús eða gróðurhúss allt að 40 m2 og smáhús/
geymslu allt að 15 m2.

19. Snæfoksstaðir frístundabyggð. Deiliskipulagsbreyting. 
Grímsnes- og Grafningshreppi.

Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti þann 
15 .1. 2020, að auglýsa breytingu á gildandi deiliskipulagi 
frístundabyggðar í landi Snæfoksstaða sem nær yfir svæði 
frístundabyggðar, merkt F20c í greinargerð aðalskipulags Grímsnes- 
og Grafningshrepps 2008-2020 m.s.br. Svæðið sem breytingin nær 
yfir er um 70 ha að stærð og er merkt sem svæði D í deiliskipulagi 
frístundabyggðar í landi Snæfoksstaða. Í deiliskipulagsbreytingunni 
er gert ráð fyrir að fjölga frístundalóðum úr 47 lóðum í 53 lóðir. Þar 
af eru 49 frístundalóðir byggðar og 4 óbyggðar. Enn fremur er innan 
svæðisins gert ráð fyrir einni landbúnaðarlóð (Nautavakavegi nr. 2) 
sem tengist starfsemi skógræktarinnar á Snæfoksstöðum. Lóðirnar 
eru frá 6.980 m2 til 17.678 m2 að stærð.

20. Spóastaðir í Bláskógabyggð. Deiliskipulagsbreyting.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti þann 5. 3. 2020  að 
auglýsa breytingu á gildandi deiliskipulagi frístundabyggðar við 
Dynjandisveg í landi Spóastaða í Bláskógabyggð. Breytingin nær til 
um 35ha svæðis og 40 lóða og tekur til breytinga á nýtingarhlutfalli 
og byggingarmagni á lóðum. Nýtingarhlutfall lóða frá nr. 1-23 verður 
allt að 0.045 og á lóðum nr. 24-46,allt að 0.03. Heimilt verður að 
byggja allt að 40 m2 aukahús/gestahús og allt að 15m2 smáhýsi 

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
í Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, 

Skeiða- og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi
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á lóðum. Við gildistöku þessarar deiliskipulagsbreytingar fellur úr 
gildi núgildandi deiliskipulag frístundabyggðar við Dynjandisveg. 

Niðurstaða sveitarstjórnar auglýst í samræmi við 2. mgr. 36. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.  

Hnaus 2 L192333, í Flóahreppi. Breytt landnotkun. Óveruleg 
breyting á gildandi aðalskipulagi Flóahrepps 2017 - 2029.
Rökstuðningur sveitarstjórnar Flóahrepps dags. 3. 3. 2020, vegna 
athugasemda Skipulagsstofnunar í bréfi dags. 9. 12. 2019:

Lögð er fram umsókn Gísla B. Björnssonar, dags. 7. júní 2019, vegna 
óverulegra breytinga á gildandi aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029, 
í landi Hnaus 2, L192333. Óskað er eftir að breyta landnotkun á 1,5 ha 
svæði úr landbúnaðar- og skógræktarsvæði yfir í íbúðasvæði. Fyrir er 
íbúðasvæði (ÍB17, Mosató 1) sem er um 0.5 ha. Samtals verður heildar 
íbúðarsvæði því um 1,9 ha að stærð eftir breytingu. Frístundasvæði 
(F16) sem í núgildandi aðalskipulagi er sýnt sem mjó ræma meðfram 
aðkomuvegi er alls um 3,5 ha., þ.e. land innan Hnauss 2. Óskað er eft-
ir að það svæði (3,5 ha) verði gert að landbúnaðarlandi. Svæði F16 
tilheyrir því Hnaus I eftir breytingu. Frístundahúsasvæði SL-6, á milli 
raflínanna (F16c) og svæði þar norðan við (F16a) eru nú færð inn skv. 
deiliskipulagi. Nyrst á SL6 er sýnd ný stök frístundahúsalóð (F16d). 
Heimilað verði nýtt frístundahúsasvæði (F16b, 1,1ha) uppi á ásnum, 
heim við bæjarhús Hnaus 2. Heildarstærð frístundahúsasvæða að 
meðtöldum lóðum sem getið er um undir lið 3 hér að framan og eru 
innan Hnauss 2, verða því alls um 3,5 ha. Á uppdrátt er bætt við vatns-
bóli VB5 skv. ósk Heilbrigðiseftirlits Suðurlands. Samþykkt um vatns-
bólið liggur þegar fyrir skv. gildandi deiliskipulagi. Sökum smæðar 
og mælikvarða er ekki hægt að sýna aðliggjandi vatnsverndarsvæði 
á þessum uppdrætti en þau koma fram í gildandi deiliskipulagi. Hót-
el á svæðinu hefur nú tengst Vatnsveitu Flóahrepps og ekki lengur 
háð VB5. Landbúnaðarsvæði stækkar um 2 ha þar sem syðsti hluti 
af frístundabyggð F16 fellur niður og færist að hluta sunnar þar sem 
landbúnaðarland var skilgreint áður, fyrir breytingu. Skógræktar- og 
landgræðslusvæði minnka um 1,5ha. vegna fjölgunar á frístunda- og 
íbúðalóðum. 
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkir framlagða tillögu Landforms 
dags. 6.9.2019, breytt 14.1.2020 að breytingu á gildandi aðalskipulagi 
Flóahrepps 2017-2029, sem óverulega breytingu skv. 2. mgr. 36. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.Að mati sveitarstjórnar Flóahrepps vík-
ur breytingin ekki verulega frá meginstefnu gildandi aðalskipulagi 
Flóahrepps 2017-2029, og samræmist núverandi ástandi á svæðinu. 
Það er ekki vilji sveitarstjórnar Flóahrepps að koma í veg fyrir að 
íbúar geti byggt íbúðarhúsnæði í dreifbýli sveitarfélagsins þó svo 
að í markmiðum aðalskipulags sé kveðið á um að ekki skuli gera ráð 

fyrir nýjum svæðum fyrir íbúðabyggð. Þar var fyrst og fremst átt við 
þéttbýliskjarna, ekki stakar íbúðalóðir. Vilji sveitarstjórnar beindist að 
því að draga úr stórum samfelldum íbúðarsvæðum (þéttbýliskjörnum) 
innan sveitarfélagsins en ekki að því koma í veg fyrir að íbúar gætu 
byggt stök íbúðarhús í hinum dreifðu byggðum sveitarinnar. Sé það 
vilji Skipulagsstofnunar að almennu orðalagi aðalskipulags Flóa-
hrepps verði breytt þannig að orðalag sé skýrara hvað þetta varðar, 
kemur í framhaldi þessa máls til greina að ráðist verði í breytingu 
aðalskipulagsins með það að markmiði að skerpa á skilgreiningu 
milli þess sem kallað er ,,íbúðabyggð“ í aðalskipulaginu og þess sem 
kalla má ,,stakar íbúðalóðir“. Umfang landnýtingar eykst óverulega við 
þá nýtingu sem fyrir er á svæðinu þar sem um litlar og stakar lóð-
ir er að ræða. Svæðið nýtur engrar verndar vegna náttúru- og / eða 
menningarminja. Umfang breyttra landnotkunarreita er óverulegt og 
undir viðmiðunarstærðum (3 ha) sem getið er um vegna óverulegra 
breytinga aðalskipulags skv. leiðbeiningum Skipulagsstofnunar (sbr. 
bls. 2, liður a í 2. kafla) og skv. gátlista fyrir mati stofnunarinnar um 
ástæður óverulegra breytinga á aðalskipulagi. Breytingin felur ekki í 
sér ákvæði um byggingarmagn er hefur áhrif á stórt svæði né er hún 
líkleg til að hafa veruleg áhrif innan eða utan við skipulagssvæði. 
Breytingin mun ekki hafa áhrif á einstaka aðila innan svæðisins þar 
sem hún er unnin í nánu samráði við alla hagsmunaaðila auk þess 
sem hún var auglýst án þess að fram kæmu athugasemdir. Breytingin 
leiðir ekki til þess að verðmæti eða hagnýting fasteigna skerðist um-
fram það sem vænta má miðað v/ óbreytta landnýtingu. Skipulagsfull-
trúa UTU er falið að senda Skipulagsstofnun tillöguna ásamt rökstuðn-
ingi sveitarstjórnar Flóahrepps og auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar 
skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga.Samþykkt með 5 atkvæðum.

Ás 3 III-2 land L204647, Ásahreppi. Óveruleg breyting á gildandi 
aðalskipulagi Ásahrepps 2010-2022.
Rökstuðningur hreppsnefndar Ásahrepps 19.2.2020:
Hermann Ólafsson leggur fram f.h. Ástu Beggu Ólafsdóttur og Gísla 
Sveinssonar tillögu að breytingu á gildandi aðalskipulagi Ásahrepps 
2010-2022. Í breytingu fellst að íbúðasvæði er breytt í annarsvegar 
frístundahúsasvæði og hins vegar í landbúnaðarsvæði. Að auki 
er viðkomandi svæði hliðrað til innan landskikans. Samhliða að-
alskipulagsbreytingunni verður unnið deiliskipulag af svæðinu. 
Skipulagssvæðið nær til landspildu sem er um 18,6 ha að stærð. Að-
koma að landsspildunni er af vegi nr. 275, Ásvegi.

Bókun/rökstuðningur hreppsnefndar Ásahrepps:
Í skipulagslögum nr.123/2010 segir: „Við mat á því hvort breyting á 
aðalskipulagi geti talist óveruleg skal taka mið af því hvort hún hafi 
verulegar breytingar á landnotkun í för með sér eða sé líkleg til að 
hafa mikil áhrif á einstaka aðila eða hafa áhrif á stór svæði.“ 

Það er mat hreppsnefndar Ásahrepps að miðað við ofangreinda 
lýsingu í lögunum þá sé umrædd breyting á landi Áss 3, land III-2 
óveruleg. 
Um er að ræða breytingu sem breytir smáu íbúðasvæði í dreifbýli í 
frístundahúsasvæði. Frístundahúsabyggð er landnotkun sem að mati 
hreppsnefndar er umhverfislega líkari því sem hún er í dag og lík-
ari því sem er í næsta nágreni við skipulagssvæðið. Jafnframt verður 
að teljast líklegt að með breytingunni aukist líkur á að stærri hluti af 
núverandi skógi á svæðinu verði varðveittur sem frístundahúsaland 
heldur en sem íbúðasvæði. 
Hreppsnefnd Ásahrepps telur áhrif af breytingunni á einstaka aðila 
eða stór svæði verða að teljast mjög takmörkuð. Inngrip í land og 
umhverfi, almenn umferð og almennt áreiti ætti með breytingunni að 
vera minna en ella og má þannig segja að áhrifin, ef einhver eru, verði 
jákvæð í skilningi skipulagslaga.
Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkir greinargerð og uppdrátt dag-
sett 10.12.2019 sem óverulega breytingu á gildandi aðalskipulagi 
Ásahrepps 2010-2022, vegna Áss 3. III-2 land, L204647, skv. 2. mgr. 36. 
gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Skipulagsfulltrúa UTU er falið að senda Skipulagsstofnun tillöguna til 
afgreiðslu skv. 2. mgr. 36.gr. skipulagalaga nr. 123/2010, og auglýsa 
niðurstöðu hreppsnefndar.

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

Skipulagslýsingar og tillögur nr. 1, 3 og 4  eru í kynningu frá 11. mars 
til 1. apríl 2020, en tillögur nr. 2, og 5-20 eru í auglýsingu frá 11. mars 
til  22. apríl 2020.  Athugasemdir og ábendingar við tillögum nr. 1,3 
og 4  þurfa að berast skipulagsfulltrúa eigi síðar en 1. apríl 2020, 
en fyrir tillögur nr. 2 og 5-20  eigi síðar en 22. apríl 2020.
Athugasemdir og ábendingar og skulu vera skriflegar. 

Rúnar Guðmundsson
skipulagsfulltrúi
utu@utu.is

Samstaða skilar árangri 

D-listinn í Hveragerði  bauð 
fram í kosningum til sveit-

arstjórnar sem fram fóru þann 
26. maí 2019 og hlaut þar 775 
atkvæði eða 56% greiddra at-
kvæða.  Þar með hlaut D-list-
inn, fjóra fulltrúa eða hreinan 
meirihluta í bæjarstjórn Hvera-
gerðisbæjar.

Sjálfstæðismenn í Hvera-
gerði halda úti fjölbreyttu fé-
lagsstarfi.  Opin hús eru haldin 
vikulega yfir vetrarmánuðina, 
jólagleði og vorgleði lífga upp 
á félagsstarfið auk annarra til-
fallandi viðburða.  Einn af föstu 
liðunum er útgáfa jólablaðsins 
Bláhvers sem komið hefur út 
árlega.  Félagið á eigið húsnæði 

og stendur straum af rekstri 
þess og viðhaldi,  að hluta til 
með félagsgjöldum.  

Með öflugu félagsstarfi 
sem borið er uppi af sterkum 
og duglegum hópi hefur okkur 
tekist að safna fyrir þeim kostn-
aði sem óhjákvæmilega fellur 
til við kosningar.  Við erum afar 
stolt af þeirri vinnu sem þar fer 
fram og höfum líka mjög gam-
an af öllu því umstangi sem góð 
kosningabarátta felur í sér.  

Við erum gríðarlega þakklát 
Hvergerðingum sem hafa treyst 
okkur fyrir stjórnun bæjarfé-
lagsins undanfarin kjörtímabil.  
Við vonum að okkur beri gæfa 
til að standa undir því trausti 
sem okkur hefur verið sýnt.  
Við vonum líka að með því 
öfluga félagsstarfi sem D-list-
inn í Hveragerði stendur fyrir 
þá sjái bæjarbúar að kraftur og 
dugnaður býr í þessum hópi auk 
kunnáttu í rekstri hvort sem er 
á bæjarfélagi eða í kosningum.

 
Yfirlit yfir kostnað við kosningar
Í reglum Hveragerðisbæjar um 
framlög til stjórnmálasamtaka 
er bjóða fram til sveitarstjórn-
arkosninga er kveðið á um að 
stjórnmálasamtök sem hljóta 

styrki frá bæjarfélaginu skuli 
birta upplýsingar um kostnað 
við framboð til sveitarstjórnar.  
Í samræmi við umrætt ákvæði 
er hér með gerð grein fyrir 
því að kostnaður við framboð 
Sjálfstæðisfélags Hveragerðis 
við sveitarstjórnarkosningarnar 
vorið 2018 var kr. 1.600.000,-.  
Helstu kostnaðarliðir voru við-
burði sem haldnir voru svo sem  
konukvöld,  fjölskylduhátíð, 
opin hús bæði ungra og annarra 
viðburða, veitingar og annað 
slíkt kr. 700.000.  Kostnaður 
vegna ljósmyndunar, mynd-
bandagerðar, heimasíðu og 
fleira nam um 200.000,-.  Leiga 
á sal, símar, tölvur og tæknibún-
aðar kr. 350.000,-.  Kostnaður 
við hönnun, prentun og kynn-
ingarefni nam kr.  350.000,- . 

Félagið átti peninga eft-
ir fjáröflun áranna á undan 
þegar kom að kosningu.   Hæsti 
einstaki styrkur vegna kosning-
anna 2018 var frá Hveragerð-
isbæ samkvæmt reglum þar 
um  kr. 637.429,-.  Aðrir styrk-
ir námu kr. 555.000,-.  Þar af 
voru styrkir frá fyrirtækjum kr. 
305.000, sá hæsti kr. 100.000,- 
en sá lægsti kr. 15.000,-. Auk 
þess bárust styrkir frá einstak-

lingum samtals kr. 250.000,-.  
Fyrir utan þessa fjárhagslegu 
styrki vann fjöldi einstaklinga 
mikið og óeigingjarnt starf í 
þágu framboðsins, stóðu vakt-
ina á skrifstofunum, undir-
bjuggu viðburði, báru út blöð og 
bæklinga, komu með veitingar 
og margt, margt fleira.  Kunn-
um við þeim bestu þakkir fyrir. 

Höldum ótrauð áfram 
Vinna að undirbúningi næstu 
sveitarstjórnarkosninga sem 
verða vorið 2022 hófst um 
leið og úrslit lágu fyrir vor-
ið 2018.  D-listinn mun vinna 
að undirbúningi þeirra eins og 
verið hefur með fjáröflunum 
og öðrum undirbúningi til að 
tryggja að kosningabaráttan 
verði eins skemmtileg og vönd-
uð og nokkur er kostur.  Fylgist 
með á facebook síðu D-listans í 
Hveragerði eða á www.blahver.
is.  Minnum líka á opin hús á 
laugardagsmorgnum að Austur-
mörk 2.  Allir alltaf velkomnir ! 

Fyrir hönd frambjóðenda 
og félaga í Sjálfstæðisfélagi 
Hveragerðis

Ingibjörg Zoëga 
 
formaður

Eyþór H.  
Ólafsson
 
oddviti D-listans Menntaskólinn að 

Laugarvatni leggur mikla 
áherslu á útivist og gefst nem-
endum kostur á að velja fjóra 
útivistaráfanga. Umhverfið með 
vatnið og fjallið býður upp á 
mikla möguleika þegar kemur 
að útivist og er nærumhverfið 
mikið nýtt en einnig er farið í 
lengri ferðir. Á dögunum fóru 
nemendur fjórða áfangans í 
ísklifur, flottar aðstæður eru til 
þess í nágrenni Laugarvatns. 
Farið var í gil þar sem fundinn 
var frosinn foss sem hentaði 
mjög vel til klifurs og fengu 
nemendur svo að reyna sig við 
ísinn. Allir gerðu sitt besta og 
útkoman var smá reynsla í bank-
ann, bros á vör en svolítið kaldir 
fingur.

Smári Stefánsson,  
útivistarkennari.

Ísklifur – enn 
meiri útivist
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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
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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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Austurmörk 14
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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.

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

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

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

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

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

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

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

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

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

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

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

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

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

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

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

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

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

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

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

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

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

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

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

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

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

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

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

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

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

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

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

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

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

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

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

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

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

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

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

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

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

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

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

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

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

Kiddý les 
fyrir börnin

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

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

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

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

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

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

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

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

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

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

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

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

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

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

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

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

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

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

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

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

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

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

OA
Áttu erfitt með að hætta að 
borða? OA 12 spora fundir 
Overeaters Anonymus alla 

þriðjudaga kl. 17:30 Hrísholti 8.

FUNDIR

TIL LEIGU

ATHUGIÐ

Vöfflukaffinu verður 
tímabundið frestað 

vegna kórónu-
veirunnar.

Hádegsverða-
fund ur verður í 
s a l 
T ryggvaská la 
klukkan 11:30 
l auga rdag inn 
14. mars nk. 
Gestur fundarins verður 
Brynjar Níelsson alþingis-
maður. Súpa gegn vægu 
gjaldi fyrir fundargesti. Allir 
velkomnir.

Sjálfstæðisfélagið Óðinn

Hádegisfundur

Sími 482 1944
dfs@dfs.is

Eyrarbakkakirkja
Sunnudagaskóli 15. mars kl. 11. 
Söngur, saga og spjall. 
Sameiginlegur sunnudagaskóli 
fyrir Eyrarbakkaprestakall. 
Umsjón Sjöfn Þórarinsdóttir

Ólafsvallakirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 15. 
mars kl 14. Allir velkomnir.

Hrunakirkja
Messa unga fólksins kl 11 
sunnu daginn 15. mars. Nem-
endur úr 10. bekk Flúðaskóla 
annast messuna í tali og tónum. 
Allir velkomnir.

Hveragerðiskirkja
Brúðuleiksýning um Einar Áskel 
kl. 12.30. Allir velkomnir!

Kl. 20 er kvöldmessa þar sem 
hljómsveitin Værð sér um tón-
listina. Ljúf og notaleg stund í 
helgarlok. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir.

Parhús til leigu
Gott fjögurra herbergja parhús 

til leigu á Selfossi. Húsnæðið er 
laust frá 1. apríl nk. Nánari upp-
lýsingar má fá í síma 864 6080.

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

Selfosskirkja
Messa og fjölskyldusamvera í 
Selfosskirkju 15. mars. Verið öll 
velkomin til messu kl. 11. Sr. 
Gunnar Jóhannesson þjónar 
fyrir altari. Kirkjukórinn syngur 
undir stjórn Edit Mólnar org-
anista. Súpa og kaffi á eftir. 
Fjölskyldusamveran hefst kl. 13 í 
umsjá Jóhönnu Ýrar og leiðtoga 
æskulýðsstarfsins. Allir vel-
komnir.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 15. febrúar kl. 
11. Sr. Egill Hallgrímsson 
sóknarprestur annast prests-
þjónustuna. Organisti er Jón 
Bjarnason.

Haukadalskirkja
Guðsþjónusta sunnudag 15. 
febrúar kl. 14. Sr. Egill 
Hallgrímsson sóknarprestur 
annast prestsþjónustuna. 
Organisti er Jón Bjarnason.

Mosfellskirkja, Grímsnesi
Föstumessa miðvikudagskvöld 
18. febrúar kl. 20.30. Sr. Egill 
Hallgrímsson sóknarprestur og 
sr. Kristján Valur Ingólfsson 
biskup annast prestsþjón-
ustuna. Allir eru velkomnir.

Aðventistar
Safnaðarheimili aðventista, 
Eyravegi 67 Selfossi, 14. mars. 
Biblíurannsókn kl. 11 og guðs-
þjónusta kl. 12 með ræðu verður 
Gavin Anthony. Verið velkomin.
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endurmenntun.lbhi.is
endurmenntun@lbhi.is • 433 5000
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Elín Erlingsdóttir
 Ester Elín Bjarnadóttir Björgvin Rúnarsson
 Guðrún Heiða Bjarnadóttir Andri Jónasson
 Helgi Haukur Hauksson Helga M. Friðriksdóttir

Sigríður og Sigurjóna Matthíasdætur

Okkar ástkæri eiginmaður, 
fjölskyldufaðir og bróðir,

BJARNI JÓN MATTHÍASSON, 
Sandlæk í Gnúpverjahreppi, 

áður Kirkjubæjarklaustri,

andaðist á deild 11G á LSH miðvikudaginn 26. febrúar.
Útförin fer fram frá Skálholtsdómskirkju laugardaginn 

14. mars kl. 12 og vegna þjóðfélgsaðstæðna verður hún 
einnig send út á útvarpsrás fyrir þá sem kjósa að hlusta úr 

bílum sínum.

Erna Kristín Stefánsdótt-
ir guðfræðingur, móð-

ir og talskona fyrir jákvæða 
líkamsímynd kom til okkar í 
boði FOMEL (foreldrafélags 
Menntaskólans að Laugarvatni) 
og hélt fyrirlestur um jákvæða 
líkamsímynd. Það var farið 

Fyrirlestur um jákvæða líkamsímynd
yfir sjálfsmyndina, óraunhæfar 
staðalímyndir og skref sem geta 
fært okkur í áttina að jákvæðri 
líkamsímynd. Allir sem hlýddu 
á fengu að gjöf bók sem hún 
skrifaði 2018 og heitir Fullkom-
lega ófullkomin.

Miðvikudagur 13. nóvember 20192524

Sími 482 1944
dfs@dfs.is

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

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

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 
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HAPPY HOUR 
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OPIÐ
Fim kl. 22-01
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FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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að byrja með lögð á flotta grill-
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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.
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brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
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yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
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Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
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og hafa margir sýnt áhuga á því 
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á brugghúsheimsóknir til þess 
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árin.“
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rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
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jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
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ættum ekki að stofna brugg-
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í talsverðan tíma og var ég að 
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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 
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segir Sveinn.
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Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

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

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

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

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

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

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

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

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

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

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

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

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

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

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

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

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

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

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

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

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

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

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

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

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

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

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

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

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

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

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

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

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

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

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

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

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

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

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

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

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

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

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

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

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

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

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

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

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

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

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

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

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

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

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

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

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

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

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

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

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

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

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

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

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

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

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

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

Kiddý les 
fyrir börnin

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

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

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

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf
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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
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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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Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
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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 
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„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 
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SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
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HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

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

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Í lok apríl fór fram rýmingaræf-
ing í leikskólanum Jötunheim-

um á Selfossi. Æfingin hófst á 
því að brunakerfið í leikskólan-
um var sett í gang og starfsfólk 
hófst handa við að rýma skólann 
eftir þeirri rýmingaráætlun sem 
er í gildi í skólanum. Jafnframt 
var hringt í neyðarlínu og 
óskað eftir aðstoð slökkvi-
liðs.

Starfsfólk gekk úr 
skugga um að börn-
in færu á fyrirfram 
ákveðin söfnunarsvæði 
hverrar deildar þar sem 
fram fór manntal. Hluti 
af börnunum var úti 
að leika en börnin sem 
voru inni fóru út eins og 
þau voru klædd inni, sum 
berfætt, önnur á sokkunum og 
einhver jafnvel bara á nærboln-
um, allt til að gera aðstæður eins 
raunverulegar og mögulegt er.

Starfsfólk í Jötunheimum 
hefur undanfarið unnið í rým-
ingaráætlun skólans í kjölfar 
rýmingarnámskeiðs undir stjórn 
Brunavarna Árnessýslu þar sem 
farið var yfir hvernig rýmingu 
skyldi háttað og hvað ætti að 
skoða við gerð rýmingaráætlana. 

Starfsfólk skólans hefur sannar-
lega unnið frábæra vinnu og hef-
ur m.a. útbúið rýmingartöskur 
sem eru geymdar við flóttaleið-
ir í skólanum, ein taska fyrir 

hverja 

deild 
auk þess sem sameig-
inleg rými s.s. salur og listastofa 
hafa sínar töskur. Í töskunum 
eru m.a. nafnalistar, til að ganga 
úr skugga um að allir séu komn-
ir út, teppi fyrir skólausu börnin 
til að standa á úti og til að hlýja 
hópnum og buff til að setja á 
höfuð barnanna. Virkilega góð 

hugmynd og vel framkvæmd að 
okkar mati. 

Þegar búið var að taka mann-
tal og ljóst var að skólinn var 
mannlaus fengu krakkarnir að 
skoða slökkvibílinn og ræða við 
nokkra slökkviliðsmenn.

Rýmingaræfingin var mjög 
vel heppnuð og í kjölfarið mun 

starfsfólkið endurmeta rým-
ingaráætlun skólans, en ekki 
voru margar athugasemdir 
gerðar í æfingunni sjálfri. 
Þess má geta að í heild 
tók um fjórar mínútur að 
rýma allt húsið, frá því að 
brunabjallan fór í gang þar 
til búið var að rýma og telja 

börn og starfsfólk.
Brunavarnir Árnessýslu 

vilja nota þennan vettvang til 
að hrósa stjórnendum og starfs-
fólki Jötunheima fyrir virki-
lega vel unnin störf í sambandi 
við brunavarnir og hvetja aðra 
leikskóla á svæðinu að taka sér 
þeirra vinnu til fyrirmyndar.

Rýmingaræfing í 
leikskólanum Jötunheimum
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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    
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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

Sími 897 8444

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

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

Sími 660 2970

Fleiri dagsetningar bætt við!
23,29&30 nóv • 13&14 des

lifandi tónlist og 
stemning fram eftir kvöldi

aðeins 8.950 kr á mann
tilboð: jólahlaðborð og gisting

aðeins 14.750 kr á mann
raudahusid.is/jolahladbord
483-3330 / jj@raudahusid.is

Þann 5. nóvember sl. var undir
ritaður á Heil brigðis stofnun 

Suður lands sam starfs  samningur 
milli Krabba meins félagsins, 
Krabba meins félags Árnessýslu 
og Heilbrigðisstofnunar Suður
lands um ráðgjöf fyrir sjúklinga 
í krabba meinsmeðferðum.

Ráðgjafar frá Krabba meins
félag inu munu nú framvegis 
koma á HSU á Selfossi vikulega 
og veita ráðgjöf.  Hluti af 
söfnunarfé Bleiku slaufunnar 
2017 var varið í að efla ráðgjöf 
og stuðning á landsbyggðinni og 
nýtur HSU nú góðs af því. Allir 
þeir sem sjá hag sinn í að nýta 
þessa þjónustu, sjúklingar eða 
aðstandendur, eru hvattir til að 
leita til HSU eftir þjónustunni.

Meðferð við krabbameinum 
hófst á HSU haustið 2018 í 
kjölfar þess að ráðinn var til 
stofnunarinnar sérfræðingur í 

Ráðgjöf og stuðningur við 
krabbameinssjúka á HSU

krabbameinslækningum, Sig
urður Böðvarsson.  Það var 
gríðarlegur fengur fyrir stofn
unina að fá krabba meins
lækni til starfa og geta hafið 
meðferðarstarf á svæð inu. Fram 
að þeim tíma höfðu krabba
meinssjúklingar þurft að sækja 
alla meðferð til Reykjavíkur.  
Eftir að með ferðar þjónustan 
hófst hefur verið gríðarlegur 

vöxtur í aðsókn enda mikill 
léttir fyrir sjúklinga að þurfa 
ekki lengur að fara yfir heiðina 
til að sækja sér meðferð, 
nóg er álagið samt. Fljótlega 
kom í ljós að mikil þörf var 
einnig á stuðningi og ráðgjöf 
fyrir krabbameinssjúklinga á 
svæðinu.

Krabbameinsfélag Árnessýslu 
hefur unnið ötullega að því að 
fá þjónustuna í heimabyggð að 
sögn Svanhildar Ólafsdóttur, 
for manns Krabbameinsfélags 
Árnes sýslu og því er það mikið 
fagnaðarefni að fá nú ráðgjafar 
og stuðningsmeðferð einnig á 
HSU og geta boðið heildstæða 
þjónustu. Nú verður því hægt 
að bjóða upp á viðtal fyrir alla 
sjúklinga sem eru að koma í 
upphaf meðferðar og síðan ræðst 
það eftir óskum og þörfum hvers 
og eins hversu oft þeir vilja 
koma og sækja þessa þjónustu 
og það er líka mjög mikilvægt 
fyrir meðferðaraðila á HSU að 
fylgjast með líðan sjúklinganna 
og grípa þá inn í þegar þess er 
þörf.

Glæsileg aðstaða fyrir ráðgjöf krabbameinssjúklinga á HSU á Selfossi. GPP.

Svanhildur Ólafsdóttir, form. Krabbameinsf. Árness., Halla Þorvaldsdóttir, 
framkv.stj. Krabbameinsfélagsins, og Díana Óskarsdóttir, forstjóri HSU. GPP.
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P I Z Z A  &  B R E W E R Y

V i l t u  s t a r f a  s e m  p i z z a m e i s t a r i ,  þ j ó n n  e ð a  
u p p v a s k a r i / e l d h ú s h j á l p  á  Ö l v e r k  í  H v e r a g e r ð i  í  

s u m a r ?   

E f  þ ú  h e f u r  r í k a  þ j ó n u s t u l u n d ,  e r t  k r a f t m i k i l / l  o g  
h e f u r  g a m a n  a ð  þ v í  a ð  s t a r f a  í  h ó p  þ á  v i l j u m  v i ð  
h e y r a  f r á  þ é r.  S t a r f s h l u t f a l l  1 0 0 % ,  u n n i ð  á  2 - 2 - 3  

v ö k t u m  e n  e i n n i g  e r u  h l u t a s t ö r f  í  b o ð i .
 

N á n a r i  u p p l ý s i n g a r  v e i t i r  L a u f e y  S i f  í  s í m a  
6 9 3 - 0 6 7 4 .  V i n s a m l e g a s t  s e n d i ð  u m s ó k n i r  á  

o l v e r k @ o l v e r k . i s .  

W e  a r e  l o o k i n g  f o r  p i z z a  b a k e r s ,  w a i t e r s  a n d  
d i s h w a s h e r s  t o  w o r k  f u l l  t i m e  a n d  p a r t  t i m e  a t  

Ö l v e r k  i n  H v e r a g e r ð i .  

I f  y o u  a r e  a  p e r s o n  w i t h  g o o d  w o r k  e t h i c ,  w h o  
w o r k s  w e l l  w i t h  o t h e r s ,  w h o  s p e a k s  fl u e n t  E n g l i s h  
a n d  h a s  s o m e  b a s i c  s k i l l s  i n  I c e l a n d i c  t h e n  w e  a r e  

l o o k i n g  f o r w a r d  t o  h e a r i n g  f r o m  y o u .

F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  L a u f e y  S i f ,  6 9 3 - 0 67 4 .  
P l e a s e  s e n d  a  r é s u m é  t o  o l v e r k @ o l v e r k . i s  "

V I Ð  E R U M  A Ð  R Á Ð A
W E ’ R E  H I R I N G

Skólastjóri Tónlistarskóla Rangæinga
Stjórn Tónlistarskóla Rangæinga bs. auglýsir lausa stöðu 
skólastjóra við Tónlistarskóla Rangæinga  frá og með 
1. ágúst 2020. Aðalskrifstofa skólans er á Hvolsvelli, en 
kennsla fer fram á Hvolsvelli, Hellu og Laugalandi. Skólinn 
býður upp á grunn-, mið- og framhaldsnám í hljóðfæraleik. 
Alls stunda 352 nemendur nám við skólann og þar af eru 
182 grunnskólanemendur í forskólanámi við skólann. 

Helstu verkefni og ábyrðarsvið:
• Stjórnun og ábyrgð á rekstri skólans og daglegri starf-

semi
• Fagleg forysta á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi

Menntunar og hæfniskröfur:
• Framhaldsmenntun á sviði tónlistar
• Reynsla af tónlistarkennslu og tónlistarflutningi
• Reynsla í stjórnun og rekstri er áskilin
• Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum samskiptum

Umsókn um starfið skal fylgja ítarleg ferilsskrá ásamt greinar-
gerð með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi til starfans.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 15. 
apríl 2020.
Upplýsingar um starfið veita Sigurgeir 
Guðmundsson skólastjóri sigurgeir@
tonrang.is og Ágúst Sigurðsson  
stjórnarformaður agust@ry.is.  
Umsóknum skal skila með rafrænum 
hætti til agust@ry.is 

Hvað eiga kröfur um kosn-
ingarétt, brauð og frið, 

launajafnrétti og leikskólapláss 
og baráttan gegn kynbundnu 
ofbeldi sameiginlegt? Jú, all-
ar þessar kröfur og þúsundir 
annarra hafa verið letraðar á 
kröfuspjöld kvenna um veröld 
alla 8. mars, á alþjóðlegum bar-
áttudegi kvenna. Soroptimistar 
á Íslandi í tilefni dagsins stofn-
uðu til funda og annara atburða 
víða um land um ýmis mál sem 
núna brenna á konum undir 
kjörorðinu Allar sem ein. Með 
því kjörorði vilja soroptimistar 
vísa til magnaðrar samstöðu 
kvenna þvert á þjóðfélagshópa, 
kynslóðir, stjórnmálaflokka, 
lönd og álfur sem svo oft hefur 
lyft grettistaki til í þágu mann-
réttinda og framfara á Íslandi 
sem annars staðar.

Þessi dagur á rætur að rekja 
allt til 1910 þegar víðfræg bar-
áttukona, Clara Zetkin, lagði til 
í Kaupmannahöfn að stofnað 
yrði til alþjóðlegs baráttudags 
verkakvenna. Konur voru þá í 
iðnvæddum löndum ódýrt og 
fjölmennt vinnuafl í daunillum 
og hættulegum verksmiðjum 
þar sem ofan á hrópandi, al-
mennt réttindaleysi bættist gróf 
mismunun miðað við karla. 
Tveimur árum áður, 1908, höfðu 
konur í fataiðnaði í New York 
krafist bættra launa. Í Rússlandi 
í febrúar 1917 eru konur taldar 
hafa kveikt elda í púðurtunnum 

komandi byltingar með fjölda-
kröfugöngum um brauð og frið, 
mitt í sultinum og mannfórnum 
fyrri heimsstyrjaldar. Fram eftir 
öldinni héldust kröfur um launa-
jafnrétti, mannsæmandi aðbún-
að og krafan um kosningarétt 
hönd í hönd í kvennabaráttunni. 
Þegar svokölluð önnur bylgja 
kvennabaráttunnar breiddist út 
eins og eldur í sinu um 1970 var 
nýju lífi hleypt í áttunda mars 
og lét íslenska Rauðsokkuhreyf-
ingin ekki sitt eftir ligga, oft í 
samstarfi við önnur kvennasam-
tök og verkalýðshreyfinguna. 

Árið 1975, á því ári sem 
markaði upphaf kvennaára-
tugar Sameinuðu þjóðanna, var 
ákveðið á þeim vettvangi að 
marka deginum sess í starfi S.þ. 
alþjóðlega og ber hann formlega 
yfirskriftina: Dagur Sameinuðu 

þjóðanna fyrir réttindum kvenna 
og heimsfriði. Síðan 1996 hafa 
S. þ. jafnframt valið sérstök 
áherslumál þar sem kastljósi 
er varpað á allt frá aðstæður 
flóttakvenna, baráttuna gegn 
AIDS, fyrir menntun kvenna og 
stúlkna, svo fátt eitt sé nefnt af 
þeim baráttumálum kvenna sem 
brýnast er að leggja lið alþjóð-
lega. Og dagurinn gengur ekki 
alltaf og alls staðar átakalaust 
fyrir sig eins og nýlegt dæmi 
er um frá Egyptalandi, þar sem 
lögreglan stóð aðgerðalaus hjá 
árið 2011 þegar hundruðir karl-
manna hófu barsmíðar á konur 
sem minntust dagsins á Tahrir-
-torgi. 

Hildur Jónsdóttir f.h. Soropt-
imistaklúbbs Suðurlands

Allar sem ein 8. mars

Notkun á íslensku timbri er 
orðin snar þáttur í starfi 

sjálfboðaliðanna sem starfa á 
Þórsmörk og nágrenni á sumrin 
undir merkjum Thórsmörk Tra-
il Volunteers. Vandaðar tröppur 
koma í veg fyrir gróður- og jarð-
vegseyðingu og auka þægindi 
göngufólks.

Leitast er við að nota grjót 
í tröppur þar sem það er fáan-
legt í grennd við stígana. Víða 
er því ekki að sælda og lítið um 
hentugt efni við höndina til að 
gera nauðsynlegar úrbætur. Frá 
því að sjálboðaliðastarfið und-
ir merkjum Thórsmörk Trail 
Volunteers hófst sumarið 2010 
hafa sjálfboðahóparnir þróað 
vinnubrögð og tækni við stíga-
gerðina, meðal annars notkun 
á timbri úr þjóðskógum Suður-
lands. Nokkrar mismunandi 
trjátegundir hafa verið reyndar 
en mest hefur verið notað af ís-
lensku sitkagreni.

Reynt er að gera nýjar tröpp-
ur heldur breiðari en stígurinn 
sem fyrir er til þess að koma í 
veg fyrir vatnsrennsli í stígnum 
og þar með draga úr hættunni 
á jarðvegsrofi. Miðað er við 
að tröppur séu að jafnaði ekki 
hærri en 15 sentímetrar svo að 
þægilegt sé að ganga þær. Lágar 

tröppur eru sérstaklega mik-
ilvægar fyrir göngufólk með 
þungar byrðar. Þá er líka reynt að 
hafa jafnt bil á milli trappanna. 
Langir drumbar eru notaðir til 
að útbúa ræsi sem hleypa vatni 
út í þéttan gróðursvörð eins og 
sést á mynd númer tvö hér að 
neðan. Þetta dregur úr hættunni 
á að regn- og leysingarvatn grafi 
úr tröppunum eða komi af stað 
rofi utan stígsins.

Oft er líka gott að nota timb-
ur til að styrkja hliðar á tröpp-
um, sérstaklega þar sem tröppur 
eru lagðar yfir grjót og klappir. 
Þetta tryggir betur að malar-
efni í tröppum haldist á sínum 
stað, sjá þriðju myndina hér að 
neðan. Við nýlegar lagfæringar 
má gjarnan sjá gróskumikið 
rýgresi vaxa með fram stígum 
og tröppum. Þetta er einær eða 
í mesta lagi tvíær grastegund 
sem notuð er til að binda saman 
jarðveginn og mynda set fyrir 
gróðurinn sem fyrir er á svæð-
inu. Sáning rýgresis flýtir fyrir 
því að ummerki um rask vegna 
framkvæmdanna hverfi og 
mannvirkin falli sem best inn í 
landslagið. Ella væri hætt við að 
laus jarðefni myndu skolast burt 
á fyrsta vetri eftir framkvæmd-
irnar.

Í sumar verður haldið áfram 
við að útbúa stígamannvirki 
úr íslensku timbri á verndar-
svæðunum sem eru í umsjón 
Skógræktarinnar á Þórsmörk 
og Goðalandi. Tugir sjálfboða-
liða verða þar að störfum með 
bækistöðvar í bæði í Langa-
dal og Básum. Sjálfboðaliðar 
taka líka að sér gróðursetningu 
í þjóðskógunum sem meðal 
annars er mótvægi við kolefn-
islosun vegna ferðalaga þeirra 
til Íslands. Þessa dagana er verið 
að fara yfir umsóknir og velja úr 
hæfustu einstaklingana til starf-
anna í sumar.

Timbur í stígamannvirki til 
gróður- og jarðvegsverndar
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P I Z Z A  &  B R E W E R Y

V i l t u  s t a r f a  s e m  p i z z a m e i s t a r i ,  þ j ó n n  e ð a  
u p p v a s k a r i / e l d h ú s h j á l p  á  Ö l v e r k  í  H v e r a g e r ð i  í  

s u m a r ?   

E f  þ ú  h e f u r  r í k a  þ j ó n u s t u l u n d ,  e r t  k r a f t m i k i l / l  o g  
h e f u r  g a m a n  a ð  þ v í  a ð  s t a r f a  í  h ó p  þ á  v i l j u m  v i ð  
h e y r a  f r á  þ é r.  S t a r f s h l u t f a l l  1 0 0 % ,  u n n i ð  á  2 - 2 - 3  

v ö k t u m  e n  e i n n i g  e r u  h l u t a s t ö r f  í  b o ð i .
 

N á n a r i  u p p l ý s i n g a r  v e i t i r  L a u f e y  S i f  í  s í m a  
6 9 3 - 0 6 7 4 .  V i n s a m l e g a s t  s e n d i ð  u m s ó k n i r  á  

o l v e r k @ o l v e r k . i s .  

W e  a r e  l o o k i n g  f o r  p i z z a  b a k e r s ,  w a i t e r s  a n d  
d i s h w a s h e r s  t o  w o r k  f u l l  t i m e  a n d  p a r t  t i m e  a t  

Ö l v e r k  i n  H v e r a g e r ð i .  

I f  y o u  a r e  a  p e r s o n  w i t h  g o o d  w o r k  e t h i c ,  w h o  
w o r k s  w e l l  w i t h  o t h e r s ,  w h o  s p e a k s  fl u e n t  E n g l i s h  
a n d  h a s  s o m e  b a s i c  s k i l l s  i n  I c e l a n d i c  t h e n  w e  a r e  

l o o k i n g  f o r w a r d  t o  h e a r i n g  f r o m  y o u .

F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  L a u f e y  S i f ,  6 9 3 - 0 67 4 .  
P l e a s e  s e n d  a  r é s u m é  t o  o l v e r k @ o l v e r k . i s  "

V I Ð  E R U M  A Ð  R Á Ð A
W E ’ R E  H I R I N G

Skólastjóri Tónlistarskóla Rangæinga
Stjórn Tónlistarskóla Rangæinga bs. auglýsir lausa stöðu 
skólastjóra við Tónlistarskóla Rangæinga  frá og með 
1. ágúst 2020. Aðalskrifstofa skólans er á Hvolsvelli, en 
kennsla fer fram á Hvolsvelli, Hellu og Laugalandi. Skólinn 
býður upp á grunn-, mið- og framhaldsnám í hljóðfæraleik. 
Alls stunda 352 nemendur nám við skólann og þar af eru 
182 grunnskólanemendur í forskólanámi við skólann. 

Helstu verkefni og ábyrðarsvið:
• Stjórnun og ábyrgð á rekstri skólans og daglegri starf-

semi
• Fagleg forysta á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi

Menntunar og hæfniskröfur:
• Framhaldsmenntun á sviði tónlistar
• Reynsla af tónlistarkennslu og tónlistarflutningi
• Reynsla í stjórnun og rekstri er áskilin
• Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum samskiptum

Umsókn um starfið skal fylgja ítarleg ferilsskrá ásamt greinar-
gerð með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi til starfans.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 15. 
apríl 2020.
Upplýsingar um starfið veita Sigurgeir 
Guðmundsson skólastjóri sigurgeir@
tonrang.is og Ágúst Sigurðsson  
stjórnarformaður agust@ry.is.  
Umsóknum skal skila með rafrænum 
hætti til agust@ry.is 

Hvað eiga kröfur um kosn-
ingarétt, brauð og frið, 

launajafnrétti og leikskólapláss 
og baráttan gegn kynbundnu 
ofbeldi sameiginlegt? Jú, all-
ar þessar kröfur og þúsundir 
annarra hafa verið letraðar á 
kröfuspjöld kvenna um veröld 
alla 8. mars, á alþjóðlegum bar-
áttudegi kvenna. Soroptimistar 
á Íslandi í tilefni dagsins stofn-
uðu til funda og annara atburða 
víða um land um ýmis mál sem 
núna brenna á konum undir 
kjörorðinu Allar sem ein. Með 
því kjörorði vilja soroptimistar 
vísa til magnaðrar samstöðu 
kvenna þvert á þjóðfélagshópa, 
kynslóðir, stjórnmálaflokka, 
lönd og álfur sem svo oft hefur 
lyft grettistaki til í þágu mann-
réttinda og framfara á Íslandi 
sem annars staðar.

Þessi dagur á rætur að rekja 
allt til 1910 þegar víðfræg bar-
áttukona, Clara Zetkin, lagði til 
í Kaupmannahöfn að stofnað 
yrði til alþjóðlegs baráttudags 
verkakvenna. Konur voru þá í 
iðnvæddum löndum ódýrt og 
fjölmennt vinnuafl í daunillum 
og hættulegum verksmiðjum 
þar sem ofan á hrópandi, al-
mennt réttindaleysi bættist gróf 
mismunun miðað við karla. 
Tveimur árum áður, 1908, höfðu 
konur í fataiðnaði í New York 
krafist bættra launa. Í Rússlandi 
í febrúar 1917 eru konur taldar 
hafa kveikt elda í púðurtunnum 

komandi byltingar með fjölda-
kröfugöngum um brauð og frið, 
mitt í sultinum og mannfórnum 
fyrri heimsstyrjaldar. Fram eftir 
öldinni héldust kröfur um launa-
jafnrétti, mannsæmandi aðbún-
að og krafan um kosningarétt 
hönd í hönd í kvennabaráttunni. 
Þegar svokölluð önnur bylgja 
kvennabaráttunnar breiddist út 
eins og eldur í sinu um 1970 var 
nýju lífi hleypt í áttunda mars 
og lét íslenska Rauðsokkuhreyf-
ingin ekki sitt eftir ligga, oft í 
samstarfi við önnur kvennasam-
tök og verkalýðshreyfinguna. 

Árið 1975, á því ári sem 
markaði upphaf kvennaára-
tugar Sameinuðu þjóðanna, var 
ákveðið á þeim vettvangi að 
marka deginum sess í starfi S.þ. 
alþjóðlega og ber hann formlega 
yfirskriftina: Dagur Sameinuðu 

þjóðanna fyrir réttindum kvenna 
og heimsfriði. Síðan 1996 hafa 
S. þ. jafnframt valið sérstök 
áherslumál þar sem kastljósi 
er varpað á allt frá aðstæður 
flóttakvenna, baráttuna gegn 
AIDS, fyrir menntun kvenna og 
stúlkna, svo fátt eitt sé nefnt af 
þeim baráttumálum kvenna sem 
brýnast er að leggja lið alþjóð-
lega. Og dagurinn gengur ekki 
alltaf og alls staðar átakalaust 
fyrir sig eins og nýlegt dæmi 
er um frá Egyptalandi, þar sem 
lögreglan stóð aðgerðalaus hjá 
árið 2011 þegar hundruðir karl-
manna hófu barsmíðar á konur 
sem minntust dagsins á Tahrir-
-torgi. 

Hildur Jónsdóttir f.h. Soropt-
imistaklúbbs Suðurlands

Allar sem ein 8. mars

Notkun á íslensku timbri er 
orðin snar þáttur í starfi 

sjálfboðaliðanna sem starfa á 
Þórsmörk og nágrenni á sumrin 
undir merkjum Thórsmörk Tra-
il Volunteers. Vandaðar tröppur 
koma í veg fyrir gróður- og jarð-
vegseyðingu og auka þægindi 
göngufólks.

Leitast er við að nota grjót 
í tröppur þar sem það er fáan-
legt í grennd við stígana. Víða 
er því ekki að sælda og lítið um 
hentugt efni við höndina til að 
gera nauðsynlegar úrbætur. Frá 
því að sjálboðaliðastarfið und-
ir merkjum Thórsmörk Trail 
Volunteers hófst sumarið 2010 
hafa sjálfboðahóparnir þróað 
vinnubrögð og tækni við stíga-
gerðina, meðal annars notkun 
á timbri úr þjóðskógum Suður-
lands. Nokkrar mismunandi 
trjátegundir hafa verið reyndar 
en mest hefur verið notað af ís-
lensku sitkagreni.

Reynt er að gera nýjar tröpp-
ur heldur breiðari en stígurinn 
sem fyrir er til þess að koma í 
veg fyrir vatnsrennsli í stígnum 
og þar með draga úr hættunni 
á jarðvegsrofi. Miðað er við 
að tröppur séu að jafnaði ekki 
hærri en 15 sentímetrar svo að 
þægilegt sé að ganga þær. Lágar 

tröppur eru sérstaklega mik-
ilvægar fyrir göngufólk með 
þungar byrðar. Þá er líka reynt að 
hafa jafnt bil á milli trappanna. 
Langir drumbar eru notaðir til 
að útbúa ræsi sem hleypa vatni 
út í þéttan gróðursvörð eins og 
sést á mynd númer tvö hér að 
neðan. Þetta dregur úr hættunni 
á að regn- og leysingarvatn grafi 
úr tröppunum eða komi af stað 
rofi utan stígsins.

Oft er líka gott að nota timb-
ur til að styrkja hliðar á tröpp-
um, sérstaklega þar sem tröppur 
eru lagðar yfir grjót og klappir. 
Þetta tryggir betur að malar-
efni í tröppum haldist á sínum 
stað, sjá þriðju myndina hér að 
neðan. Við nýlegar lagfæringar 
má gjarnan sjá gróskumikið 
rýgresi vaxa með fram stígum 
og tröppum. Þetta er einær eða 
í mesta lagi tvíær grastegund 
sem notuð er til að binda saman 
jarðveginn og mynda set fyrir 
gróðurinn sem fyrir er á svæð-
inu. Sáning rýgresis flýtir fyrir 
því að ummerki um rask vegna 
framkvæmdanna hverfi og 
mannvirkin falli sem best inn í 
landslagið. Ella væri hætt við að 
laus jarðefni myndu skolast burt 
á fyrsta vetri eftir framkvæmd-
irnar.

Í sumar verður haldið áfram 
við að útbúa stígamannvirki 
úr íslensku timbri á verndar-
svæðunum sem eru í umsjón 
Skógræktarinnar á Þórsmörk 
og Goðalandi. Tugir sjálfboða-
liða verða þar að störfum með 
bækistöðvar í bæði í Langa-
dal og Básum. Sjálfboðaliðar 
taka líka að sér gróðursetningu 
í þjóðskógunum sem meðal 
annars er mótvægi við kolefn-
islosun vegna ferðalaga þeirra 
til Íslands. Þessa dagana er verið 
að fara yfir umsóknir og velja úr 
hæfustu einstaklingana til starf-
anna í sumar.

Timbur í stígamannvirki til 
gróður- og jarðvegsverndar
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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
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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
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Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

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

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

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

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

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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bón, gluggahreinsun o.fl.
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BL SELFOSSI - 480 8080
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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 - Sími 464 9400 - www.Frost.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 
Hljóð kerfum

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

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

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

BL SELFOSSI - 480 8080

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

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

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

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

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

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

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

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

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

BL SELFOSSI - 480 8080

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

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

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

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

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

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

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

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

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

BL SELFOSSI - 480 8080

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

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

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

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

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

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

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

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

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

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

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

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

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

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

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

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

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

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

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

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

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

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

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

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

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

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

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

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

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

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

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

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

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

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

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

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

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

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

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

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

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

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

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

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

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

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

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

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

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

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

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

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

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

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

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

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

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

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

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

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

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

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

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

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

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

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

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

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

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

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

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

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

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

Kiddý les 
fyrir börnin

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

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

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

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL
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Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

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

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

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

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

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

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

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

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

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

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

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

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

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

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

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

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

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

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá

Gæludýrafóður

Fáðu tilboð í 
auglýsinga pakka í 
blaðið og á vefinn!

Sími 482 1944
dfs@dfs.is

23&30. nóv • 7&14. des

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

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

Sími 660 2970

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

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

Á ársþingi samtaka sunn
lenskra sveitarfélaga sem 

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

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

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

Kirkjubæjarstofa á 
Kirkjubæjarklaustri hlýtur 

Menningarverðlaun 
Suðurlands 2019
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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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Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun
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Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

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    
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HAPPY HOUR 
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FRÍTT 
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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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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
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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.
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Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

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

sími 694 4922
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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
og merkingar
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Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 
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FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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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 - Sími 464 9400 - www.Frost.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 frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 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
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Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

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.

18    Fimmtudagur  13. október  2016 DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

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

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

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

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

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

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

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

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

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

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

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

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

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

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

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

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

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

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

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

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

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

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

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

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

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

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

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

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

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

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

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

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

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

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

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

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

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

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

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

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

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

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

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

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

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

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

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

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

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

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

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

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

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

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

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

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

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

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

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

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

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

Kiddý les 
fyrir börnin

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

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

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

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

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

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

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

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

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

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

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

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

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

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

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

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

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

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

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

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

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

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá

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    
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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

hafidblaa. is

4 8 3 - 1 0 0 0

12:00-20:00 fim-sun

hádegistilboð
1 2 :00 - 1 6 :00

Mikil gróska er í golfsenunni 
á Selfossi um þessar mund

ir en FSu og Golfklúbbur Selfoss 
hafa gert með sér samkomulag 
um að stofna Golfakademíu, 
sem mun bætast í hóp þeirra 
íþróttaakademía sem fyrir eru 
við skólann. Í akademíunum við 
FSu er íþróttaæfingum hjá úr
valsþjálfurum fléttað saman við 
nám á fjölmörgum námsbraut
um. Alls munu 12 nemendur 
verða teknir inn á námsbrautina 
til að byrja með. Við ræddum 
málið við Hlyn Geir Hjartarson, 
framkvæmdastjóra Golfklúbbs 
Selfoss og Olgu Lísu Garðars
dóttur, skólameistara Fjölbraut
arskóla Suðurlands. 

Fleiri íþróttakrakkar fá tækifæri 
til að stunda sína íþrótt
„Við erum að bæta golfakadem
íunni við akademíuflóruna okk
ar í samstarfi við Golfklúbb 
Selfoss. Eftir að nýja aðstaðan 
kom hjá Golfklúbbi Selfoss fór 
boltinn fyrir alvöru af stað,“ 
segir Olga Lísa. Sem kunnugt 
er opnaði Golfklúbbur Selfoss 
glæsilega inniaðstöðu á dögun
um sem lesa má um á dfs.is. Að 
sögn Olgu og Hlyns hefur málið 
komið til umræðu áður, en það 
gekk ekki upp þegar aðalæfinga
tíminn miðaðist við sumartím
ann þegar skólinn var ekki starf
andi. Það breyttist með tilkomu 
nýju aðstöðunnar.

Aðspurð um hvaða þýðingu 
þetta hafi fyrir nemendur við 
skólann segir Olga: „Þetta gefur 
fleiri nemendum tækifæri til að 
stunda sínar íþróttir á skólatíma. 
Fyrir utan það að þau verða bara 
miklu betri golfarar á eftir. Þar 

með græða allir. Þau, klúbbur
inn, bæjarfélagið og hugsanlega 
þjóðin, hver veit!“ 

Raðað inn í hópinn eftir forgjöf
Alls komast, eins og áður sagði, 
tólf einstaklingar að í námið að 
sinni. „Við þurfum að takmarka 
okkur við tólf og sjá svona hvort 
að það gengur. Ég hugsa nú að 
það séu fleiri sem vilji komast 
að en við veljum bara tólf,“ seg
ir Olga. „Það verður raðað inn í 
hópinn eftir forgjöf. Þetta verður 
afrekshugsun, þetta er afreks
braut. Svo vonandi verða fleiri 
með tímanum. Það er leiðinlegt 
að þurfa að skera úr. Það er samt 
vonandi þannig að brautin verði 
það sterk að það þarf að kíkja á 
forgjöfina hjá kylfingunum og 
hún ráði för þegar þeir sækja um 
hjá akademíunni,“ segir Hlynur 
Geir.

Góð viðbót við það afreks-
starf sem unnið er í GOS
Þegar Hlynur er inntur eftir því 
hvaða þýðingu þessi áfangi hafi 
fyrir klúbbinn segir hann: „Ég 
vil fyrst taka það fram að ég er 
búinn að vera að horfa með að
dáunaraugum á akademíu FSu 
síðan hún var stofnuð. Akademía 
FSu er búin að breyta íþróttalífi 
svæðisins algerlega. Þýðingin 
fyrir golfklúbbinn sjálfan er sú 
að við erum búin að vera með 
ákveðið afreksstarf og eigum 
orðið nokkra landsliðskrakka. 
Þetta er svo bara partur af því 
að halda áfram að byggja upp 
það starf. Þetta er ekkert endi
lega bara Golfklúbbur Selfoss, 
heldur bara fyrir allt Suðurland, 
og landið allt ef því er að skipta. 

Það eru fullt af efnilegum krökk
um úti á landi sem ekki komast 
í afreksstarf og afreksþjálfun hjá 
menntuðum PGA – þjálfurum. 
Þá væri þetta mögulega leiðin 
þeirra. Fara í skóla í FSu og ná 
í afreksþjálfun í leiðinni.

Akademían hefur áhrif á 
skólamenninguna og fram-
tíðina hjá krökkunum
Starfið í akademíunum hefur að 
sögn Olgu afar jákvæð áhrif inn 
í skólastarfið. Krakkarnir eru 
góðar fyrirmyndir og standa sig 
vel í námi. Þau eru skipulögð 
og kunna að fylgja reglum og 
sinna skólastarfinu af kostgæfni. 
Talið berst að því hvaða innlegg 
krakkarnir fá inn í framtíðina. 
„Við sem eldri erum og höfum 
verið í íþróttum vitum það, þrátt 
fyrir að íþróttaakademíur hafi 
ekki verið til þá, hvaða þýðingu 
það hefur að vera í afrekshugs
un. Þá er þetta það sem drífur 
þig svolítið áfram og að því býr 
maður alla ævi. Þetta er ekki 
mælanlegt, en þetta er ofboðs
lega gott veganesti inn í fram
tíðina. Það er þessi ögun sem 
hefur svo mikil áhrif til lengri 
tíma. Þú lærir ákveðinn hugs
unargang og lífsstíl sem  verður 
alltaf með þér. Þá er oft talað um 
að ungafólkinu vanti seiglu, en 
íþróttaiðkun er mikil þjálfun í 
seiglu.“ Við óskum FSu og GOS 
til hamingju með glæsilegan og 
spennandi áfanga sem er góð 
viðbót við gróskumikið íþrótta
líf innan veggja FSu.  -gpp

Golfakademíu Fjölbrautarskóla 
Suðurlands hleypt af stokkunum

Hlynur Geir Hjartarson og Olga Lisa Garðadóttir  Mynd: -gpp


