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Kvenfélögin Eining í Holt
um, Framtíðin í Ásahreppi 

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

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

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

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

Þétt umferð silaðist áfram við Selfoss

Bæjarhátíðin Blóm í bæ sem 
haldin verður í Hveragerði 

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

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

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

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

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

Blóm í bæ í Hveragerði um helgina

Langstærsta helgin
á Kaffi krús frá 
upphafi

Mikið var að gera hjá veit
ingastöðum og verslunum 

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

Þrjú kvenfélög gáfu til heilsugæslunnar

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

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

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

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

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

Þétt umferð silaðist áfram við Selfoss

Bæjarhátíðin Blóm í bæ sem 
haldin verður í Hveragerði 

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

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

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

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

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

Blóm í bæ í Hveragerði um helgina

Langstærsta helgin
á Kaffi krús frá 
upphafi

Mikið var að gera hjá veit
ingastöðum og verslunum 

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

Þrjú kvenfélög gáfu til heilsugæslunnar

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

Brrr... 
Það er farið að kólna. 

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

Snögg og góð 

þjónusta

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

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

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

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

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

Grunn- og leikskól-
ar á þessu svæði 

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

ré t t indanám -
skeið  fyrir allt  

starfsfók leik- og 
grunnskóla um allt 

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

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

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

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

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

Mikilvægt að tryggja 
fjármagn í starfsemi 

ART á Suðurlandi

Skóflustunga að nýju 
650 íbúða hverfi í 

Bjarkarstykki í Árborg

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

Sömuleiðis metur Sam-
göngustofa ávinning felast í 
ræktun repju í landgræðslu. 
Tækifæri felast í aukinni akur-
yrkju sem hefur náð nokkurri 
hylli íslenskra bænda á undan-
förnum árum og áratugum. 
Ræktun á innlendu fóðri sem 
áður var talin utan seilingar fyrir 
Íslendinga, hefur verið stunduð 
með ágætum árangri í öllum 
landshlutum og verður sífellt 
stærri þáttur í fóðuröflun bænda. 
Það eykur möguleika landbún-
aðar og gæti orðið mikilvæg ný-
sköpun hér á landi. Ávinningur-
inn fer eftir því landi sem valið 
er en hann er mestur á ógrónu 
landi svo sem á íslenskum sönd-
um.

Meginverkefni sérfræðinga-
hópsins er annars vegar að 
greina framleiðslu og fram-
leiðsluverð repjuræktunar ásamt 

Sigurður Ingi Jóhannsson, 
samgöngu- og sveitarstjórn-

arráðherra, hefur skipað starfs-
hóp um ræktun og nýtingu 
orkujurta, s.s. repju. Verkefni 
hópsins er að kanna forsend-
ur fyrir stórtækri og sjálfbærri 
ræktun orkujurta á Íslandi til 
framleiðslu á lífdísil og öðrum 
afurðum, t.d. fóðurmjöli, áburði 
og stönglum. 

„Efling akuryrkju, ræktun 
orkujurta og nýting repjuolíu 
getur dregið úr losun gróður-
húsalofttegunda á margvíslegan 
hátt. Rannsóknir sýna að hægt er 
að framleiða hér á landi lífdísil 
úr repjuolíu sem nýta megi sem 
eldsneyti á þorra þeirra véla sem 
gerðar eru fyrir dísilolíu úr jarð-
olíu. Íslensk framleiðsla sparar 
innflutning og vinnsla afurð-
anna skapar atvinnu og eykur 
sjálfbærni,“ segir ráðherra. 

flutningskostnaði og öðrum 
kostnaði við ræktunina, þ.m.t. 
hver væru hagkvæmustu rækt-
unarsvæði landsins. Hins vegar 
að leggja mat á mögulegan 
markað fyrir repjuafurðir og 
markaðsverð. Það verður einnig 

Samgöngustofa og þar á und-
an Siglingastofnun hefur um 
langt skeið unnið að rannsókn-
um á ræktun orkujurta á Íslandi 
og nýtingu þeirra. Gerðar hafa 
verið tilraunir með repjuræktun 
sem hafa gefist vel. Ræktun og 
notkun repjuolíu væri hagkvæm 
um leið og hún hafi jákvæð áhrif 
á umhverfið. 

Tilraunir Samgöngustofu 
benda til þess að repjudísill gefi 
við brennslu sambærilega orku 
og hefðbundin dísilolía. Stór 
markaður er fyrir repjuolíu sem 
lífdísil, en íslenski fiskiskipa-
flotinn brennir til dæmis árlega 
alls um 160 þúsund tonnum af 
dísilolíu. Reynslan hefur sýnt 
að hver hektari lands í repjurækt 
gefur af sér um eitt tonn af repju-
olíu. Miðað við 10% íblöndun 
þyrfti því að rækta repju á um 
16.000 hekturum lands. 

hlutverk hópsins að vinna að því 
að uppfylla markmið í þingsá-
lyktun Alþingis frá árinu 2017 
um að árið 2030 verði 5-10% 
eldsneytis íslenska skipaflotans 
íblandað lífeldsneyti.

Í starfshópnum sitja Ingveld-
ur Sæmundsdóttir, aðstoðarmað-
ur ráðherra og formaður hóps-
ins, Dr. Gylfi Árnason prófessor 
við Háskóla Íslands, Hlín Hólm 
frá Samgöngustofu, Jón Bern-
ódusson frá Samgöngustofu, 
Jón Þorsteinn Gunnarsson frá 
Fóðurblöndunni, Ólafur Egg-
ertsson bóndi á Þorvaldseyri, 
Sandra Ásgrímsdóttir frá Mann-
viti og Sigurbergur Björnsson, 
skrifstofustjóri samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins. 

Starfshópurinn mun skila til-
lögum og drögum að aðgerða-
áætlun fyrir lok september á 
þessu ári.

Starfshópur kanni arðsemi repjuræktunar

Samkomubann sem stjórnvöld 
hafa sett á sem viðbrögð við 

Covid-19 kallar á lokun fram-
haldsskólanna á Íslandi. Und-
ir það falla Fjölbrautarskóli 
Suðurlands og Menntaskólinn á 
Laugarvatni. Í tilkynningum frá 
skólastjórnendum Menntaskól-
ans á Laugarvatni kemur fram 
að nemendur við framhaldsskól-
ann hafi þurft að yfirgefa skól-
ann og heimavistina eigi síðar 
en sunnudagin 15. mars sl., en 
ekki er heimild til þess að koma 
á vistir eða í skólahúsið á meðan 
samgöngubannið varir. Það sama 
gildir um FSu.

Nemendur hvattir til 
að sinna námi sínu vel 
þrátt fyrir aðstæður
Þrátt fyrir þær aðstæður sem eru 
í þjóðfélaginu hvetja skólarnir 
nemendur til þess að sinna námi 
sínu af kostgæfni. „Kennarar 
munu gera sitt allra besta til að 

styðja við nemendur og svara 
spurningum sem vakna,“ segir 
á heimasíðu FSu. Skólameistari 
ML segir: „Verkefnið er flókið 
en kennarar skorast ekki undan 
þessari ábyrgð og hér munu all-
ir leggja sitt af mörkum við að 
halda uppi góðu skólastarfi fyrir 
nemendur þó í fjarlægð verði.“

Forráðamenn hvattir til að 
styðja vel við nemendur
Í ljósi aðstæðna eru foreldrar og 
forráðamenn nemenda hvattir til 
að styðja við börn sín og hvetja 
þau til dáða við námið. Það 
krefst meiri sjálfsaga að sinna 
námi sínu svo vel sé í fjarvinnu. 
Það er taumhald fólgið í því 
að mæta í tíma á hverjum degi 
í hópi félaga. Því eru foreldr-
ar hvattir til að skerpa á því að 
stunda skólann vel þrátt fyrir 
fjarlægðir. Það tryggir betur að 
námsferill haldist óraskaður og 
námið sé á áætlun. -gpp

Samkomubann og 
lokun húsnæðis 
framhaldsskólanna

Það var tómlegt um að litast á bílastæðum FSu á mánudagsmorgun. Mynd: Dagskráin/GPP
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Hrós vikunnar
Selma Harðardóttir 
er hrósari vikunnar að þessu sinni:

Hrós vikunnar sendi ég dagforeldr-
um Árborgar. Ég vil þakka öllu þessu 
óeigingjarna fólki fyrir að opna heimili 
sín fyrir börnunum okkar, því eins 
og staðan er í dag er mikill skortur á 
leikskólaplássi í sveitarfélaginu. Dag-
foreldrar eru því mikilvægur hlekkur í 
því að halda samfélaginu gangandi og 
eru a.m.k 60 börn sem fá að vaxa og 
dafna í umsjá þessa góða fólks.

Selma Harðardóttir

Ég skora á Helgu Guðrúnu, dagmóð-
ur og góða vinkonu, að koma með 
hrós næstu viku.

Selma Harðardóttir

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

Dagskráin, fréttablað Suðurlands

Aðalfundi Björgunarfélags 
Árborgar sem átti að vera þann 
23. mars nk. hefur verið frestað

Ný tímasetning auglýst síðar.

Gróðureldar eru ekki ný fyrir-
bæri og hafa án efa logað á 

jörðinni löngu áður en maðurinn 
varð til í þeirri mynd sem hann 
er í dag. Í raun markar gróður-
eldur oft nýtt upphaf í náttúr-
unni þar sem það gamla eyðist 
og nýtt líf vex upp úr sverðinum 
og endurnýjun verður. Hringrás 
náttúrunnar heldur áfram. 

Þetta getur eðli málsins sam-
kvæmt haft miklar neikvæðar 
afleiðingar fyrir dýralíf á við-
komandi svæði meðan ósköp-
in ganga yfir og auðvitað þess 
fólks sem á svæðinu býr. Bæði 
getur lífi þeirra verið ógnað 
sem og afkomu. 

Mikið er rætt um 
breytt veðurfar um þess-
ar mundir og eru allar 
líkur á því að þessar 
breytingar leiði til 
aukinna þurrka og 
hækkandi hitastigs hér 
á landi. Með þessum 
breytingum geta líkur 
á gróðureldum aukist til 
muna. 

Við Íslendingar höfum 
oft í flimtingum hversu lítið 
af trjágróðri sé á Íslandi saman-
ber leiðbeiningarnar sem við 
gefum erlendum ferðamönnum 
um hvað skal gera ef maður týn-
ist í íslenskum skógi, sem sagt, 
maður stendur upp. 

Hins vegar er ræktun trjá-
gróðurs mikil á landinu okkar 
og með hlýnun verða aðstæður 
gróðrinum hagstæðari og því lík-
legt að aukning verði á trjávexti 
á komandi árum. Lággróður á 
landinu er mikill í formi grass 
og mosa. Lággróðurinn er kjör-
in leið fyrir útbreiðslu elds yfir 
í hágróður. Einnig geta eldar í 
þurrum jarðvegi logað lengi og 
djúpt niður í jörðina langtímum 
saman. 

Í þurrkatíð verður allt þetta 
lífræna efni eldnærandi og get-
ur eldur borist mjög hratt um 
lággróðursvæði sem og há-
gróðursvæði. Mikilvægt er í 
skipulagningu gróðursvæða að 
huga að skiptingu svæða niður 
í brunahólf til þess að minnka 
líkur á því að eldur berist á milli 
hólfa. Þetta er hægt að gera með 
samsetningu lauftrjáa og barrtrjá 
auk þess sem mikilvægt er að 
aksturshæfir stígar og vegir séu 

settir á gróðursvæðið til þess að 
tryggja aðkomu björgunaraðila. 

Sumarhúsaeigendur þurfa 
sérstaklega að huga að sínu 
nærumhverfi. Víða á Íslandi má 
sjá sumarhúsahverfi í þéttum 
skógum eða trjálundum þar sem 
tré og runnar vaxa alveg upp að 
sumarhúsum. Þetta eykur eðli-
lega til muna líkurnar á því að 
eldur berist í mannvirkin ef til 
gróðurelds kemur. Mikilvægt 
er að allavega einn og hálfur 
metri í kring-

u m hús-
in séu alveg g róður l aus 
og að minnsta kosti níu metra 
radíus í kringum húsin hafi ekki 
hágróður en ágætar leiðbein-
ingar og upplýsingar um þessi 
mál má finna á heimasíðunni 
grodureldar.is. 

Í þurrkatíð er heillavænlegt 
að halda gróðri safaspenntum 
í nærumhverfi bygginga með 
vökvun sé þess kostur. Það 
minnkar verulega líkur á því 
að eldur geti borist að húsum. 
Einnig er mikilvægt að tryggja 
aðkomu slökkviliðs og annarra 
björgunaraðila með því að gæta 
þess að vegir beri þung ökutæki 
og að trjágróður þrengi ekki að 
akstursleiðum. Dýrmætur tími 
björgunaraðila getur tapast ef 
byrja þarf á því að klippa grein-
ar eða höggva niður tré til þess 
að björgunartæki komist leiðar 
sinnar. 

Ekki er allstaðar greiður að-
gangur að vatni til slökkvistarfa 
á sumarhúsasvæðum en umtals-
vert vatn þarf til slökkvistarfa í 
gróðureldum. Slökkvilið bera 

oft og tíðum talsvert vatn með 
sér í dælubílum og tankbílum en 
það má sín í raun lítils ef ekki 
næst að slökkva eldinn á upp-
hafsstigi. 

Sumarhúsaeigendur og sum-
arhúsafélög geta gert ýmislegt 
til þess að tryggja að aukið 
slökkvivatn sé á þeirra svæði. 
Þar má nefna niðurgrafnar safn-
þrær, stíflur í skurðum og lækj-
um auk þess sem hægt er að 
safna vatni frá heitum pottum 
í miðlæga safntanka. Að sjálf-
sögðu er best að gera þetta með 
vitneskju viðkomandi slökkvi-

liðs, svo björgunaraðilar viti 
hvar vatnið er að finna og 

svo hægt sé að tryggja að 
tæki slökkviliðsins nái 
örugglega vatni úr við-
komandi vatnslind. 

Hvað varðar flótta 
fólks frá sumarhúsa-
svæðum þar sem eld-
ur hefur komið upp 
í gróðri er mikilvægt 

að minnsta kosti sé um 
tvær flóttaleiðir að ræða, 

helst úr gagnstæðum átt-
um. Eldur og reykur geta 

bæði hindrað og heft för fólks 
ef vindátt er þannig að flóttaleið 
lokast. 

Það er afar mikilvægt að 
huga að sínu nærumhverfi með 
fyrirbyggjandi hætti til þess 
að lágmarka þá hættu sem að 
okkur og okkar nánustu getur 
steðjað. Það getur verið langt í 
næstu björgunaraðila ef illa fer 
og þegar eldur hefur náð sér á 
strik getur hann breiðst út með 
ógnar hraða. Við berum heil-
mikla ábyrgð sem einstaklingar 
á okkur og samborgurum okkar 
og þurfum því að gæta öryggis 
og haga okkar leik og störfum 
þannig að hvorki okkur né öðr-
um stafi hætta af. Lykillinn að 
öruggu nærumhverfi er góður 
undirbúningur og fyrirbyggj-
andi aðgerðir. Kvikni eldur í 
gróðri er nánast alltaf hægt að 
slökkva hann á auðveldan hátt í 
upphafi hafi maður til þess réttu 
áhöldin, en fái hann að dafna, 
þó ekki sé nema í örfáar mínútur 
getur voðinn verið vís.

Pétur Pétursson, 
slökkviliðsstjóri 

Brunavarna Árnessýslu.

Gróðureldar
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Í tilkynningu frá stjórn HSK kemur fram að 
héraðsþinginu sem stóð til að halda fimmtu-

daginn 19. mars nk. verður frestað í ljósi 
þeirrar stöðu sem komin er upp vegna kórónu-
veirunnar í þjóðfélaginu. „Þinginu er frestað 
tímabundið en ný dagsetning hefur ekki verið 
ákveðin,“ segir í tilkynningunni.

Héraðsþingi HSK frestað 
vegna Covid-19

Skáldsagan Valdimarsdagur 
eftir danska verðlaunahöf-

undinn Kim Leine er komin út 
hjá bókaútgáfunni Sæmundi. 
Það er fjórða bók-
in eftir Leine sem 
kemur út á íslensku 
allt frá því Spá-
mennirnir í Botn-
leysufirði slógu í 
gegn á íslenskum 
markaði haustið 2015. 
Í kjölfarið fylgdu 
bækurnar Kalak og 
Rauður maður-svartur 
maður. 

Á bókarkápu segir 
m.a.:

Lóðið var brotið og sennilega 
bara tveir þriðju af upphaflegri 
lengd en það var einmitt mátu-
legt. Og þyngdin var frábær, 
miðað við stærð. Hann lukti 
greip sinni utan um lóðið og 
prófaði að sveifla því. Blýið gaf 
hreyfingunni slagkraft sem erfitt 

Valdimarsdagur eftir Kim Leine
var að stöðva þegar sveiflan var 
komin í gang.

Það er 15. júní árið 1938, 
dagur Valdimars sigursæla og 

danska fánans. Í leigu-
herbergi í miðborg 
K a u p m a n n a h a f n a r 
vaknar ungur maður, 
kófsveittur eftir óró-
lega nótt. Þetta er Erik. 
Hann hefur ákveðið 
að drepa mann. 

Við fylgjumst 
með ferðum unga 
mannsins þennan 
dag og kynnumst 

um leið bakgrunni hans, 
aðdraganda þessarar örlaga-
ríku ákvörðunar, rannsókn lög-
reglunnar á glæpnum og loks 
afleiðingunum sem glæpurinn 
og refsingin hafa á líf hans. 

Í Valdimarsdegi segir verð-
launahöfundurinn Kim Leine 
sögu föðurafa síns. 

Jón Hallur Stefánsson þýddi.
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Helstu verkefni

•   Almenn afgreiðsla 

•   Þjónusta við viðskiptavini

•   Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni

Hæfniskröfur

•   Reglusemi og stundvísi áskilin 

•   Samskiptafærni og þjónustulund

•   Reynsla á sambærilegu starfi er kostur

Vilt þú vinna á  
líflegum vinnustað?
N1 Hvolsvelli  óskar eftir að ráða kraftmikið og þjónustulipurt starfsfólk til 
sumarstarfa og í hlutastarf. Þjónustustöðin okkar er fjörugur vinnustaður og 
iðar af mannlífi frá morgni til kvölds. Unnið á vöktum.

Umsækjendur þurfa að vera liprir í samskiptum og eiga auðvelt með að vinna í hóp.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jenný Björgvinsdóttir,  
í síma 487 8197 eða jennyb@n1.is

Áhugasamir sæki um á www.n1.is – merkt Hvolsvöllur

Við hvetjum bæði kyn til að sækja um  
auglýst störf hjá fyrirtækinu. 

Fáðu tilboð í auglýsinga
pakka í blaðið og á vefinn!

Heyrðu í okkur 
strax í dag!

Sími 482 1944
dfs@dfs.is

Hæfniskröfur
•	 Reynsla af verslunarstörfum er kostur

•	 Jákvæðni og rík þjónustulund

•	 Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
•	 Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun

•	 Umhirða búðar

Starfshlutfall er 65%  
Starfstímabil er frá byrjun júní til 15. ágúst.

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri  
og sakavottorðs er krafist.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.  
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna ÁTVR er að vera í hópi bestu 
þjónustufyrirtækja landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. 
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur 
þar sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

VÍNBÚÐIN VÍK

Við óskum eftir að
ráða sumarstarfsmann 

Umsóknarfrestur er til og með 29. mars. nk. Áhugasamir sæki um starfið á vinbudin.is
Nánari upplýsingar: Petra Kristinsdóttir, vik@vinbudin.is, 560 7892 og  
Thelma Kristín Snorradóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700.

Við leitum að jákvæðum og röskum einstaklingi sem 
er tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.
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Ég hef ákveðið að skora á meistara Óla Jón Ólason sem hef-
ur margoft komið mér á óvart með leikni sinni í eldhúsinu. ég 
hlakka til að sjá hvað hann ætlar að bjóða lesendum upp á.

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

Matgæðingur vikunnar er 
Erla B. Sigurðardóttir.

Ó, þú dásamlegi vinur og ná-
granni með meiru - Bæring 
Jón Breiðfjörð Guðmunds-
son, takk fyrir að skora á mig. 
Langþráður draumur hefur 
ræst! Ég valdi að birta hér upp-
skrift að súpunni góðu sem ég 
bauð ykkur upp á um daginn. 
Súpa þessi er einföld og þægi-
leg í undirbúningi.

Fiskisúpa með karrý 
og ferskjum
1 stór laukur
2 hvítlauksrif
3 tsk. karrý
1-2 dósir Hunt´s stewed Tom-

atoes
2 litlar dósir ferskjur með safa 

(brytjaðar)
3 dl vatn + 3 tsk. súpukraftur
2 ½ dl rjómi
Salt og pipar
Smá olía til að hita laukinn
Rækjur og annar fiskur eftir 

smekk (t.d. lax, ýsa, skel-
fiskur)

Laukur, hvítlaukur og karrý 
er svissað á pönnu. Tómat-
ar, ferskjur og ferskjusafinn, 
súpukraftur og rjómi er sett út 
í og látið malla í 20 mínútur. 
Rétt áður en súpan er borin 
fram er fiskurinn látinn út í.

Auðvitað væri ráð að baka 
sjálfur brauð með þessari ljúf-
fengu súpu en hæfileikar mínir 
liggja annars staðar en í bakstri 
og því kaupi ég nú bara alltaf 
nýbakað í næsta bakaríi. Með 
brauðinu er tilvalið að bjóða 
upp á dásamlegt smjör sem 
ég fékk frá Salt eldhús en að-
ferðin er einföld.

Skiptið einu 500 gramma 

Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

smjörstykki í tvennt. Annar 
helmingurinn er látinn standa 
þangað til hann mýkist al-
veg í gegn en hinn er látinn í 
pott yfir meðalhita. Fyrst mun 
smjörið bráðna, síðan mun það 
byrja að „poppa“ og fruss-
ast og þá er gott að bregða 
loki yfir pottinn á meðan að 
það er ganga yfir svo smjörið 
skvettist ekki yfir allt eldhús. 
Þegar allt vatn hefur gufað 
upp (smjör er um 20% vatn), 
mun það hætta að „poppa“ og 
byrja að freyða. Froðan sem 
stígur upp er gullin að lit og 
þegar froðan breytir um lit og 
verður karamellulituð, skal 
taka smjörið af hitanum og 
hella því í skál. Á þessu stigi 
munuð þið líka finna öðruvísi 
lykt af smjörinu, en það ilmar 
alveg dásamlega af ristuðum 
hnetum og karamellu. Skaf-
ið allt úr pottinum og setjið í 
skál, líka þessu dökku skán 
sem er á botninum á pottinum, 
hún gefur mesta bragðið. Látið 
skálina standa á borði þangað 
til smjörið kólnar það mikið að 
það stífnar aftur. Setjið hvoru 
tveggja í hrærivélaskál og 
þeytið saman í 10-15 mín. eða 
þangað til mjög létt og ljóst.

Þar má finna sjónvarps
viðtöl við áhugaverða 
Sunnlend inga ásamt 

stuttum mynd brotum úr 
sunnlensku samfélagi.

DFS TV má finna inni á DFS.is, 
fréttavef Dagskrárinnar.

www.einfaldaralif.is

Ég er þakklát fyrir að vera Íslendingur. Þessa 
dagana er ég þó líklega stoltari en nokkru 

sinni fyrr. Það er magnað að sjá hvernig lítil 
þjóð vinnur saman á tímum sem víða erlendis 
er kallaður pandemic en á íslensku heimsfar-
aldur. Ég er þakklát fyrir Víði, Þórhall, Ölmu 
og alla þá sem sitja blaðamannafund dag eftir 
dag til þess að koma réttum og skýrum upplýs-
ingum til okkar (almennings). Þetta er ekki öf-
undsverð staða sem þau eru í og sem aldrei fyrr 
þurfa þau á hvatningu okkar að halda. Góðum 
kveðjum, þakklæti og bæn.

Í þessum aðstæðum er ég mjög hugsi. Mig 
langar til þess að hvetja alla sem glíma við ótta 
að takast á við aðstæður af æðruleysi og skyn-
semi. Mig langar til þess að hvetja foreldra, 
kennara og alla þá sem koma að því að annast 
börn að vanda orðaval sitt, brosa og halda ró 
sinni. Ég veit að langflestir gera það en ég veit 
líka að úti í samfélaginu okkar er fullt 
af fólki sem bregst við í ótta og 
kvíða. Þegar við upplifum ótta 
koma líkamleg einkenni sem 
geta gert það að verkum að 
við bregðumst við aðstæð-
um á rangan hátt. Það hefur 
til dæmis sést í því hversu 
margir hafa verið að hamstra 
klósettpappír. Það er ekkert 
rökrétt í því að hamstra kló-
settpappír í þessum aðstæðum. 
Eins og einn vinur minn skrifaði 
á Facebook, „Ef þið teljið ykk-
ur þurfa 100 klósettpappírsrúllur fyrir 2 
vikna einangrun þá er þetta eitthvað annað en 
Koronavírus“. 

Ég er ekki að gera lítið úr óttanum. Ég hef 
oft upplifað ótta í lífi mínu. Ég hef oft upplifað 
hann svo sterkt að ég fæ verk í magann, hjartað 
pumpar hraðar og mig langar að flýja. Mitt í 
óttanum vill stjórnsemi oft taka völd af því að 
okkur getur liðið illa þegar að við höfum ekki 
stjórn á aðstæðum. Þess vegna fylgir oft ótti 
óvissuástandi. Kórónavírusinn er hér og þú ert 
á varðbergi. Það eru allskonar kemísk efni sem 
streyma í gegnum líkama þinn og þú flýtir þér 
í búðina til að kaupa klósettpappír. Stoppaðu! 
Hugsaðu! Ekki bregðast strax við óttanum. 
Gefðu þér 90 sekúndur. Þú getur fundið fyrir 
óttanum, horfst í augu við hann og svo fundið 
hvernig hann hverfur. Ef hann hverfur ekki þá 
er mikilvægt að þú reynir að greina hugsanir 
þínar. Hugsanir hafa ótrúlegt vald yfir líkama 
okkar og viðbrögðum okkar.  Það besta sem þú 
getur gert til að takast á við óttann þessa dag-
ana er að greina hugsanir okkar og taka stjórn 
á þeim. Byrjaðu á því að fylgjast með við-
brögðum þínum þegar næsta COVID-19 frétta-
tilkynning kemur eða næsta samfélagsmiðla-
umfjöllun. Fylgstu með og hugsaðu um tilfinn-
ingaleg og líkamleg viðvörunarmerki sem þú 
ert að upplifa. Veldu síðan að beina huganum 
að því sem þú getur verið þakklát/ur fyrir. Að 
hugsa rökrétt. Að viðurkenna óttann.  Þú getur 

haft stjórn á hugsunum þínum. En þú þarft að 
bregðast við á meðvitaðan hátt. 

Við „fullorðna“ fólkið þurfum að halda ró 
okkar. Við þurfum að vera skynsemisröddin, 
rödd jafnvægis, rödd æðruleysis og rödd kær-
leikans. Ég hef fulla trú á því að við sem þjóð 
munum koma sterkari út úr þessum heimsfar-
aldri ef við höldum áfram að standa saman, 
iðka þakklæti og hlýða  þeim fyrirmælum sem 
okkur eru gefin. 

Að lokum vil ég enda á þessari frábæru sögu 
sem passar svo vel við á tímum sem þessum. 

Einu sinni var gamall maður sem var að 
kenna barnabarninu sínu á lífið. Hann sagði 
við barnabarnið: „Það er bardagi í gangi 
innra með mér.“ „Þetta er hræðileg barátta 
og hún er á milli tveggja úlfa. Einn er vond-

ur - hann er reiði, öfund, sorg, eftirsjá, 
ótti, græðgi, hroki, sjálfsvorkunn, 

sektarkennd, gremja, minni-
máttarkennd, lygar, falskt 
stolt og eigingirni“. Hann 
hélt áfram: „Hinn er góð-
ur - hann er gleði, friður, 
kærleikur, von, æðruleysi, 
auðmýkt, góðvild, velvilji, 
hluttekning, örlæti, sann-

leikur, samúð og trú. Sami 
bardagi er að gerast inni í þér 

- og inni í hverri einustu mann-
eskju“. Barnabarnið hugsaði um 

það sem afi gamli hafði sagt í eina mínútu 
og spurði afa sinn síðan: „Hvaða úlfur mun 
vinna?“

Þá sagði gamli maðurinn: „Sá sem þú 
fóðrar.“

Hvaða úlf ætlar þú að fóðra í gegnum 
þennan heimsfaraldur? 

Til þess að fóðra góða úlfinn getur þú sýnt 
öðrum kærleika, talað uppörvandi orð inn í 
líf annarra. Þú getur lesið uppbyggjandi efni, 
æft þig í djúpöndun (anda inn á fimm, halda 
andanum inni á fimm og anda út með munn-
inum á fimm), horft á skemmtilega kvik-
mynd, farið í göngutúr, stundað líkamsrækt, 
iðkað bænalíf (æðruleysibænin er mögnuð), 
hugleitt, spjallað við vini og ættingja, hlust-
að á uppbyggjandi hlaðvörp, dvalið í þögn, 
dansað (mæli með Body Groove á Youtube) 
og skrifað niður þrennt sem þú ert þakklát/ur 
fyrir á hverjum degi. 

Ég hvet þig til þess að fylgjast með einstak-
lingum á samfélagsmiðlum sem eru að koma 
jákvæðum skilaboðum til almennings. Einstak-
lingum sem vilja ekki ala á ótta heldur fóðra 
góða úlfinn. Ef þú vilt fylgja mér á samfélags-
miðlum þá held ég úti Facebook-síðunni Ein-
faldara líf og Instagram reikningnum gunna-
stella. 

Kærleiks “blikk” 
Gunna Stella 
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Það styttist í páska og ekki úr vegi að fara 
að huga að páskaskrauti. Uppskrift vik-

unnar er af glaðlegum litlum ungum sem 
eru um 7-8 sm að hæð. Þeir eru auðveldir og 
fljótgerðir og um að gera að gera þá svolítið 
fjölbreytta, hvern með sinn svip.

Efni:
Cotton quick bómullargarn, 1 dk gult, 1 dk 
appelsínugult, spotti af dökku bómullargarni 
fyrir augu. Heklunál no 3, tróð, prjónamerki.

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

Töfralykkja - búið til nettan hring úr 
bandinu og heklið utan um hann, í lok 
vinnunnar er dregið fast í lausa endann til að 
hringurinn lokist alveg og gengið frá endan-
um.

Athugið að ljúka hverri umferð með 1 kl, 
byrjið nýja umferð með 1 ll.

Gott er að skilja um það bil 10 sm enda 
eftir í lokin til að festa búkhluta saman.

Uppskrift:
Búkur: 
Heklaður með gulu garni.
1.umf. 6 fl um töfralykkju.
2.umf. 2 fl í hverja fl (alls 12 l).
3.umf. *1 fl, 2 fl í næstu fl* út umferðina 
(alls 18 l).
4.umf. *2 fl, 2 fl í næstu fl* út umferðina 
(alls 24 l).
5.umf. *3 fl, 2 fl í næstu fl* út umferðina 
(alls 30 l).
6.-8.umf. 1 fl í hverja fl fyrri umferðar.
9.umf. 13 fl, 2 fl saman * 2, 13 fl (alls 28 fl).
10.umf. 11 fl, 2 fl saman, 2 fl, 2 fl saman, 11 
fl (alls 26 fl).
11.umf. 9 fl, 2 fl saman, 4 fl, 2 fl saman, 9 fl 
(alls 24 fl).
12.umf. 7 fl, 2 fl saman, 6 fl, 2 fl saman, 7 
fl (alls 22 fl).
13.umf. 5 fl, 2 fl saman, 8 fl, 2 fl saman, 5 
fl (alls 20 fl).
14.umf. *2 fl saman, 1 fl* endurtakið * * 5 
sinnum (alls 15 fl).
15.umf. *2 fl saman, 2 fl* endurtakið * * 5 
sinnum (alls 10 fl).
Hér er sniðugt að doka við og byrja að fylla 
búkinn með tróði.
16.umf. 3 fl, 2 fl saman*2 sinnum, 3 fl (alls 
8 fl).
17.umf. 2 fl, 2 fl saman*2 sinnum, 2 fl (alls 
6 fl).
18.umf. 1 fl, 2 fl saman*2 sinnum, 1 fl (alls 
4 fl).
Fyllið nú búkinn endanlega, klippið endann 
frá, þræðið í gegnum fl sem eftir eru og lokið 
gatinu, gangið snyrtilega frá endum.

Goggur:
Heklaður með appelsínugulu garni.
Heklið 6 ll. snúið við og heklið 5 fl til baka. 
Snúið við, heklið 2 fl saman í fyrstu fl, 3 fl, 2 
fl saman í síðustu fl. 
Heklið eina umferð kl allan hringinn. 
Höfuð: Heklað með gulu garni.
Fyrstu 4 umferðirnar eru eins og á búknum.
5.-8.umf. 1 fl í hverja fl fyrri umferðar.

9.umf. *2 fl saman, 2 fl* út umferðina (alls 
18 l)
10.umf. *2 fl saman, 1 fl* út umferðina (alls 
12 l)

Setjið tróð inn í höfuðið, nokkuð þétt.
Nú er gott að sauma augun, þau eru sett 

á milli 5. og 6. umferðar. Notið dökkan lit, 
festið garnið snyrtilega og saumið einn lít-
inn kross, næst þegar nálin kemur upp í gegn 
vefjum við garninu 5 sinnum um nálina, 
drögum í gegn og stingum niður þétt við 
hliðina á. Næsta auga er gert eins í um það 
bil 1 cm fjarlægð. Festið endann snyrtilega.

Festið nú gogginn á. Brjótið hann saman 
þannig að breiðari hlutinn sé efri vör. Saumið 
gogginn við höfuðið ca 1 sm fyrir neðan aug-
un. Athugið að auðveldlega má búa til ólíka 
svipi á ungana með því að halla gogginum.

11.umf. Heklið 2 fl saman út umferðina 
(alls 6 l). 

Klippið garnið frá, munið að hafa þráðinn 
nægilega langan til að festa með höfuðið við 
búkinn.

Fætur:
Heklaðir með appelsínugulu garni.

Búið til töfralykkju og heklið um hana 2 
ll, 2 st, 1 fl, 1 ll, 2 st, 1 fl, 1 ll, 2 st, 1 fl, 6 ll, 
snúið við og heklið 5 fl niður loftlykkjurn-
ar, 1 kl í miðju töfralykkjunnar, klippið frá. 
Þéttið að töfralykkjunni, þræðið endann upp 
eftir fætinum og festið við búkinn. Heklið 
annan fót eins.

Vængir:
1.umf. Heklið 76 fl um töfralykjuboga.

2.umf. 2 fl í fyrstu fl 2 st í næstu fl, 1 tvö-
faldan st í næstu fl, 2 st , 2 fl í þar næstu fl, 
1kl, 1 kl í næstu 2 fl. Heklið eina umf af kl 
allan hringinn.. 

Klippið frá. Festið vænginn við búkinn 
með miðjuþræðinum og tyllið honum að 
framan með endaþræðinum.

Heklið annan væng eins.
Festið nú höfuðið við búkinn, gaman er 

að prófa að tylla því með mismunandi halla á 
búkinn til að ná fram kankvísum svip.

Uppskrift: Þóra Þórarinsdóttir.

Glaðlegir páskaungar
Störf við íþróttamannvirkin í 
Reykholti og á Laugarvatni
Sveitarfélagið Bláskógabyggð auglýsir laus til 
umsóknar störf við Íþróttamannvirkin í sumar.

Verkefni starfsmanns felast m.a. í:
- Gæsla við sundlaug, baðvörslu og eftirliti með 

íþróttahúsi og þreksal.
- Afgreiðsla og þjónusta við gesti.
- Almenn þrif.

Hæfniskröfur:
- Hafi þjónustulund, færni í mannlegum 

samskiptum og reynslu af því að umgangast börn 
og unglinga.

- Umsækjendur þurfa að vera orðnir 18 ára og hafa 
lokið námskeiði í skyndihjálp og standast 
sundpróf laugarvarða samkvæmt reglugerð um 
hollustuhætti á sund- og baðstöðum.

- Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
- Hreint sakavottorð.

Laun og starfskjör samkvæmt kjarasamningi 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2020 en 
umsóknir og fyrirspurnir skulu berast til for stöðu-
manna á netföngin skuli@blaskogabyggd.is, sund-
laug@blaskogabyggd.is eða á skrifstofu 
sveitarfélagsins í Aratungu Reykholti 806 Selfoss.

Jobs at the Sports Centers in 
Reykholt and Laugarvatn, 
Bláskógabyggð
The municipality Bláskógabyggð seeks workers for 
jobs at the Sports Centers this summer.

The work involves among other things:
- Lifeguarding at the swimming pool and 

monitoring the bathrooms, gym and fitness room.
- Serving the customers.
- Cleaning the facilities.

Requirements:
- To be able to serve, good communicative skills 

and experience in handling kids and teenagers.
- Applicants need to be at least 18 years old and 

have to finish a course in first aid and a test for 
life-guards at swimming pools.

- Initiative and independence at work.
- Clean criminal record.

Pay and employee benefits are according to the 
collective agreement between the municipality and 
the involved workers union.

Deadline for applying is April 15th 2020 and 
applications and questions can be sent to the 
directors at skuli@blaskogabyggd.is or sund-laug@
blaskogabyggd.is or at the office of the municipality 
at Aratunga, Reykholt, 806 Selfoss.
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Búslóðaflutningar og vörudreifing
Sendibílar Suðurland 820  3880, Tómas

Verð syfjuð af því að lesa leiðinlegar bækur
-segir lestrarhesturinn Elín Gunnlaugsdóttir

Elín Gunnlaugsdóttir.

Elín Gunnlaugsdóttir er 
fædd á Selfossi en uppalin 

í Bis kups tungum. Hún nam 
tón smíðar og tónlistarkennslu 
og starfar við það ásamt því að 
reka Bókakaffið á Selfossi. Hún 
bjó á námsárunum í Reykjavík 
og á Eyrarbakka en hefur búið 
á Selfossi síðustu tuttugu og 
fimm árin. Elín er gift Bjarna 
Harðarsyni, rithöfundi og 
bóksala og eiga þau fjögur börn 
og fjögur barnabörn.

Hvaða bók ertu að lesa núna?
Ég er búin að vera í bókaklúbbi 
til fjölda ára með nokkrum 
góðum konum hér á Selfossi 
og á næsta fundi 
er ætlunin að 
ræða Glæp 
við fæðingu 
eftir Trevor 
Noah. Þrátt 
fyrir að ég 
hafði heyrt 
mikið talað 
um bókina 
áður en ég 
hóf lesturinn 
hélt ég að hún 
væri skáld saga. En bókin 
reyndist svo vera upp vaxta r
saga suðurafríska sjón varps
mannsins og uppi stand arans 
Trevors Noah. Þetta er mjög 
áhugaverð bók um að skilnaðar
stefnuna og þær breyt ingar sem 
verða í SuðurAfríku eftir afnám 
hennar.

Hvers konar bækur 
höfða helst til þín?
Ætli það séu ekki nótnabækur! 
En án gríns þá eru það ljóða
bækur. Ég les mest nútímaljóð 
og á dágott safn af ljóðabókum. 
Mér finnst nóvellu formið líka 
mjög skemmtilegt og held 
til dæmis mikið upp á Sand
árbókina, Suðurgluggann og 
Sorgarmarsinn eftir Gyrði Elías
son. Ljóðrænar bækur höfða 
meira til mín en mikil epík. Það 
er samt ekkert algilt í þessu. 
Bókin Stoner eftir bandaríska 
höfundinn John Williams er 
mjög epísk en hafði mikil áhrif 
á mig þegar ég las hana í fyrra. 
William Stoner er fátækur 
bónda sonur í Bandaríkjunum 
sem kemst til mennta og verður 
seinna háskólakennari. Hann 
lifir í ástlausu hjónabandi og 

nær ekkert mjög miklum frama 
innan háskólans. Galdur bókar
innar felst í næmi höfundarins 
fyrir persónunni, sem þrátt 
fyrir sitt fábreytilega og sumir 
myndu segja sorglega líf, deyr 
nokkuð hamingjusamur. Það 
sem heillaði mig við bókina er 
hvernig höfundi tekst að vekja 
samlíðun lesandans með þessum 
litlausa karakter. Sennilega 
höfða þó mest til mín bækur sem 
fá mig til að ferðast í huganum 
til annarra landa og heimsálfa 
til að hitta sögupersónur sem fá 
mig til að sjá heiminn á örlítið 
annan hátt.

Hvernig lestraruppeldi 
fékkstu?

Pabbi var meira í því að 
segja okkur sögur og 
kenna okkur vísur og 
kviðlinga. Mamma 

las svo fyrir okkur 
þýskar barnabækur. 
Af þeim bókum sem 

ég ólst upp við er Der 
Struwwel Peter eftir 

Heinrich Hoffmann mjög 
eftir minni leg en hún væri 

eflaust bönnuð börnum í dag. 
Uppeldisaðferðir í þeirri bók 
eru nokkuð öfgakenndar. Þegar 
ég fór sjálf að lesa las ég alls 
konar stelpubækur eins og Öddu 
bækurnar, Fimm bækurnar 
og Ævintýrabækurnar. Á 
unglingsárunum man ég vel 
eftir bókunum um Patrick 
eftir K. M. Peyton sem Silja 
Aðalsteinsdóttir þýddi og las 
í útvarpinu. Patrick þessi var 
mjög efnilegur píanóleikari en 
átti í talsverðum vandræðum 
með sjálfan sig. Ég hlustaði 
ýmist á lesturinn í útvarpinu eða 
las sjálf bækurnar um þennan 
músíkalska sjarmör.

Hvernig myndir þú lýsa 
lestrarvenjum þínum?
Ég les oftast á kvöldin áður en 
ég fer að sofa og ef ég klára bók 
án þess að vera búin að finna 
mér nýja til að lesa þá líður mér 
dálítið illa. Mér finnst fátt betra 
á sunnudagsmorgnum en að 
liggja uppí rúmi með góða bók. 

Áttu þér einhvern 
uppáhaldshöfund?
Ég held mest uppá ljóðskáldið 
Pablo Neruda frá Chile. Pablo 

Neruda hittir einhvern veginn 
alltaf naglann á höfuðið í sínum 
ljóðum. Ég lærði meira að segja 
spænsku til að geta lesið hann 
á frummálinu. Ég mæli með 
ljóðabókinni Bók spurninganna 
eftir hann. Á seinustu árum hef 
ég lesið nokkrar bækur eftir 
Kazuo Isiguro sem er breskur 
rithöfundur af japönskum 
ættum. Í bókum hans blandast 
austrið og vestrið saman á 
heillandi hátt. Smásögur 
kanadíska höfundarins Alice 
Munro eru líka feyki góðar. 
Þá er eiginmaður minn Bjarni 
Harðarson vitanlega líka einn 
af mínum uppáhaldshöfundum. 
Ég held sérstaklega uppá 
bókina Mörð sem er um Mörð 
Valgarðsson þar sem hann 
liggur banaleguna og fer yfir 
líf sitt. Þá mæli ég líka með 
bókinni Í Gullhreppum sem er 
um prestinn Þórð í Reykjadal 
sem uppi var á 18. öld og var 
nokkuð skrítin skrúfa.

Hefur bók rænt þig svefni?
Já margoft. En ég verð líka 
syfjuð af því að lesa leiðinlegar 
bækur.

En að lokum Elín, hvernig 
bækur myndir þú skrifa ef 
þú værir rithöfundur?
Þegar ég var yngri dreymdi 
mig um verða rithöfundur. 
Þegar ég var unglingur og fram 
á fullorðinsár skrifaði ég ljóð 
sem birt voru í skólablöðum 
og nokkur þeirra náðu meira 
að segja að birtast í Lesbók 
Morgunblaðsins. Þegar ég fór 
í tónsmíðanám þá tóku tón
smíðarnar yfir og ég næ að túlka 
mína ljóðrænu þanka í gegn
um þær. Ég held samt að ef 
ég myndi skrifa bók þá myndi 
ég reyna að hafa hana dálítið 
fyndna og absúrd. Jafnvel bók 
sem fólk yrði að lesa afturábak 
eða standandi á haus.

Nýr prestur í Selfosskirkju
Umsóknarfrestur um starf 

prests í Selfossprestakalli, 
rann út á miðnætti þann 6. 
febrúar. Alls sóttu sex um starfið.
Kjör nefnd kaus sr. Gunnar Jó
hannes son til starfans og hefur 
biskup Íslands, sr. Agnes M. 
Sig urðar dóttir, staðfest ráðningu 
hans. Í samræmi við þær 
breyt ingar sem nú hafa orðið 
á starfsmannamálum þjóð
kirkju nnar er sr. Gunnar ráðinn 
ótíma bundið í starfið með hefð
bundnum uppsagnarfresti.

Miðað er við að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst, eða í 
síðasta lagi þremur mánuðum 
eftir að niðurstaða um ráðningu 
liggur fyrir. Í Selfossprestakalli, 
eru fjórar sóknir, hver með sína 
sóknarkirkju, þ.e. Selfoss sókn, 
Laugardælasókn, Hraun gerðis
sókn og Villingaholtssókn. 
Selfoss presta kall tilheyrir tveim
ur sveitarfélögum, Árborg og 
Flóahreppi, með tæplega 10.800 
íbúa, þar af 9.246 sóknarbörn. Sr. Gunnar Jóhannesson.

Sloggi maxi 
3 í pakka á tilboði 
á næsta útsölustað

Staða aðstoðarskólastjóra 
Kennsluréttindi, hæfni í mannlegum samskiptum og víðtæk 
reynsla af kennslu á grunnskólastigi eru nauðsynleg. Kennsluskylda 
aðstoðarskólastjóra er 16 tímar. Ákjósanlegar kennslugreinar eru 
íslenska og stærðfræði á elsta stigi. Æskilegt er að umsækjandi hafi 
einhverja menntun og reynslu af stjórnun.

Staða umsjónarkennara á yngsta stigi 
Staða umsjónarkennara á yngsta stigi, ásamt kennslu í íþróttum og 
tónmennt.

Staða kennara í íslensku
Staða kennara í íslensku á yngsta og elsta stigi.

Leitað er að áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingum sem geta 
unnið með okkur að einkunnarorðum skólans; „samvinna, traust og 
vellíðan í leik og starfi“. Þar er lögð áhersla á sjálfstæð og gagnrýnin vin
nubrögð, með sérstakri áherslu á félagsþroska nemenda. Kennslurétt
indi og hæfni í mannlegum samskiptum eru nauðsynleg.

Laugalandsskóli er í um 90 km fjarlægð frá Reykjavík í fögru umhverfi í 
Holtum. Þar eru margvísleg tækifæri til þess að njóta útiveru og náttúru. 
Leikskóli er rekinn á Laugalandi og öll venjuleg þjónusta er á Hellu. 
Húsnæði á staðnum og/eða í nágrenni.

Umsóknarfrestur er til 27. mars 2020.

Veffang: http://www.laugaland.is 
Netfang: laugholt@laugaland.is

Upplýsingar veitir skólastjóri í vs. 487 6540 og gsm. 896 4841.

Eftirtaldar stöður eru til 
umsóknar við Laugalandsskóla 
í Holtum, Rangárþingi ytra, 
skólaárið 2020-2021
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Sigríður A. Jónsdóttir
Andrés Yngvi Jóakimsson Kristbjörg S. Richter
Auðunn Ingi Jóakimsson Hekla Sørensen   
Birkir Hrafn Jóakimsson Jóhanna V. Ingvarsdóttir
Víðir Örn Jóakimsson 

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
vegna andláts og útfarar elskulegs 

eiginmanns míns, föður, tengdaföður,
afa og langafa,

Jóakims Tryggva Andréssonar.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Fossheima fyrir
kærleiksríka umönnun.

  

Fylgið útivistarreglum

Yngstu skólabörnin þurfa 
u.þ.b. 9 klst. svefn yfir nóttina.
Unglingar þurfa u.þ.b. 10 klst. 
svefn yfir nóttina. Að sofa á 
daginn kemur ekki í staðinn 
fyrir tapaðan nætursvefn.
Lengd og gæði nætursvefns 
hefur áhrif á námsgetu og 
minni. Úrvinnsla úr þeim 
upplýsingum sem við 
höfum fengið yfir daginn fer 
fram í svefni. Svefninn er 
nauðsynlegur fyrir vöxt og 
þroska barna og unglinga.
Góður svefn er öllum lífs
nauðsyn legur til að geta tekist 
á við viðfangsefni dags ins. 
Yngstu skólabörnin þurfa 
að sofa í kringum 9 tíma á 
nóttu en þegar komið er fram 
á unglingsárin eykst svefn
þörfin um u.þ.b. klukku stund 
vegna þess aukna álags sem 
fylgir gelgjuskeiðinu.
Niðurstöður rannsókna hafa 
sýnt að lengd og gæði nætur
svefns hefur áhrif á námsgetu 
og minni. Í svefni er verið 
að rifja upp og vinna úr 
þeim upplýsingum sem við 
höfum fengið yfir daginn, 
þessar upplýsingar festast 
í minninu. Ónæmiskerfið 
virkj ast þegar við sofum og 
því er svefninn nauðsynlegur 
til að auka mótstöðu gegn 
veik indum og fyrir vöxt og 
þroska unglingsins. Á ung
lings ár unum eiga sér stað 
miklar hormónabreytingar í 

5. Gott samband foreldra við 
börn og unglinga stuðlar að 
góðri líðan. Áhyggjur og 
streita geta valdið ónógum 
nætur svefni. Með því að 
vera í góðu sambandi við 
börnin og unglingana og 
reyna að skilja tilfinningar 
þeirra og líðan getum við 
stuðlað að aukinni hugarró 
og betri líðan hjá þeim. 

6. Dagleg hreyfing og hollt 
matar æði er gott bæði 
fyrir svefninn og heilsuna. 
Hvetj ið börn og unglinga 
til að stunda íþróttir 
eða daglega hreyf ingu í 
frítímanum.  Ekki er gott 
að borða þunga fæðu eða 
sykur fyrir svefninn.  

Gott fordæmi eykur áhrif 
góðra ráða. 

F.h Heilbrigðisstofnunar 
Suðurlands 

Jónína Lóa Kristjánsdóttir
hjúkrunarfræðingur, 

Heilsugæslustöð Selfoss.

líkamanum. Mikill hluti þeirra 
hormóna framleiðir líkaminn á 
næturnar og er sú framleiðsla 
háð góðum nætur svefni. Að sofa 
á daginn kemur því ekki í staðinn 
fyrir tap aðan nætursvefn.

Góðar svefnvenjur barna og ung
linga stuðla að hamingju samara 
lífi, meiri ábyrgð á heils unni, 
hollari matarvenjum, færni til 
að takast á við streitu og auka 
líkurnar á reglulegri hreyfingu.

Nokkur einföld ráð fyrir foreldra 
sem komið geta að notum við 
að hjálpa börnum og unglingum 
að ná betri nætursvefni
1. Koma á reglulegum svefntíma 

þ.e. sofna og vakna á svip
uðum tíma á hverjum degi. Ef 
börn og unglingar fá nægjan
legan svefn á virkum dögum 
þurfa þau ekki að sofa lengur 
um helgar. 

2. Ef börn og unglingar eru mjög 
þreytt á daginn þá getur hjálp
að að fá sér stuttan lúr. Þó ekki 
lengur en klukkustund, þá gæti 
það reynst þeim erfitt að sofna 
á kvöldin.

3. Fylgið útivistarreglum alla 
daga vikunnar því þær taka 
mið af svefnþörf barna. Gott er 
að börn og unglingar hafi tíma 
til rólegrar stundar áður en þau 
fara í rúmið. 

4. Takmarka tölvunotkun og 
sjón varps áhorf seint á kvöldin. 
Bæði sjónvarp og tölvu leikir 
örva heilann og trufla þannig 
svefn. 

Samkvæmt 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er 
hér auglýst niðurstaða sveitarstjórnar Rangárþings ytra á 
breytingu á aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016/2028.  

Jarlsstaðir, Rangárþingi ytra, breyting á afmörkun 
frístundasvæðis
Sveitarstjórn Rangárþings ytra hefur samþykkt að gera 
breytingar á afmörkun frístundasvæðis  í aðalskipulagi í landi 
Jarlsstaða úr landi Stóru-Valla. Jafnframt verður lóðum fækkað 
úr 50 í 35. Sveitarstjórn telur að umrædd breyting falli undir 
skilgreiningu óverulegrar breytingar þar sem einungis er um 
breytingu á afmörkun núverandi frístundasvæðis að ræða. 
Breytingin felur ekki í sér meira rask á hraunsvæði en áður 
var gert ráð fyrir. Frístundasvæðinu hefur verið fundinn betri 
staðsetning að teknu tilliti til nálægðar við Rangá og umrædd 
breyting hefur engin áhrif á aðra en jarðareiganda.

Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til 
skipulagsfulltrúa Rangárþings ytra í síma 488 7000 eða með 
tölvupósti á netfangið birgir@ry.is 
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
kynnt lýsing að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings ytra 
2016/2028

Minna-Hof, Rangárþingi ytra, breyting á landnotkun
Sveitarstjórn Rangárþings ytra hefur samþykkt að gera 

breytingar á skilgreiningu landnotkunar í aðalskipulagi á spildu 
úr landi Minna-Hofs þar sem núverandi landbúnaðarsvæði sem 
er u.þ.b. 110 hektarar að stærð verði gert að íbúðasvæði. 
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. og 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010 eru hér kynntar sameiginlegar lýsingar að 
breytingu á aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016/2028 
samhliða lýsingum deiliskipulags. 

Hella, iðnaðarlóðir við Dynskála, breyting á landnotkun 
ásamt breytingu í deiliskipulagi
Sveitarstjórn Rangárþings ytra hefur samþykkt að gera 
breytingar á skilgreiningu landnotkunar í aðalskipulagi ásamt 
breytingu í deiliskipulagi fyrir svæði austan við núverandi 
athafnasvæði við Dynskála á Hellu, þar sem núverandi óbyggt 
svæði verði skilgreint sem athafnasvæði í beinu framhaldi 
af núverandi athafnasvæði AT3. Stækkun nemur um einum 
hektara og verður svæðið því um 3,5 hektarar að stærð. Í 
deiliskipulagi verður gerð grein fyrir lóðum, byggingarskilmálum, 
veitukerfum, gangstéttum, bílastæðum og götum. Byggingar 
geta verið á 1-2 hæðum. Gerð verði breyting á uppdrætti og í 
greinargerð deiliskipulags.

Hella, Miðbæjarsvæði, breyting á gatnakerfi ásamt 
breytingu í deiliskipulagi
Sveitarstjórn Rangárþings ytra hefur samþykkt að gera 
breytingar á innra gatnakerfi Hellu á miðbæjarsvæði til að bæta 

umferðaröryggi svæðisins. Svæði undir bílastæði verði stækkað 
og lóðum fjölgað. Aðkomu að miðbæjarsvæðinu verði breytt. 
Gerð verði breyting á uppdrætti og í greinargerð deiliskipulags.
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
kynnt lýsing að deiliskipulagi 

Hella, atvinnusvæði sunnan Suðurlandsvegar, Deiliskipulag
Sveitarstjórn Rangárþings ytra hefur samþykkt að hefja vinnu 
við gerð deiliskipulags fyrir svæði sunnan Suðurlandsvegar. 
Um er að ræða svæði austast í þéttbýlinu, verslunar- og 
þjónustusvæðið VÞ20, athafnasvæðið AT4 og iðnaðarsvæðið 
I26. Í deiliskipulaginu verða afmarkaðar lóðir, settir 
byggingarskilmálar og gerð grein fyrir götum, bílastæðum o.fl. 
Lýsingarnar liggja frammi hjá skipulagsfulltrúa, Suðurlandsvegi 
1-3, Hellu og á heimasíðu Rangárþings ytra, www.ry.is. 

Lýsingarnar liggja frammi hjá skipulagsfulltrúa, Suðurlandsvegi 
1-3, Hellu og á heimasíðu Rangárþings ytra, www.ry.is 
Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn 
kostur á að senda inn ábendingar eða gera athugasemdir við 
lýsingu og er frestur gefinn til og með 2. apríl nk. Þeir sem 
óska nánari upplýsinga geta snúið sér til skipulagsfulltrúa 
Rangárþings ytra í síma 488 7000 eða með tölvupósti
birgir@ry.is.

Haraldur Birgir Haraldsson, 
skipulagsfulltrúi Rangárþings ytra.

Auglýsing um skipulagsmál í Rangárþingi ytra

Ónógur svefn barna og unglinga hefur 
neikvæð áhrif á líf þeirra

Lóan er komin að 
kveða burt snjóinn

Í kvæðinu um lóuna segir að hún komi að kveða burt snjóinn. Það er ekki laust 
við að hún þurfi að kveða dálítið fast að orði því slíkur er snjóþunginn akkúrat 
núna. Það var athugunarmaður Fuglaathugunarstöðvar Suðausturlands sem 
heyrði í heiðlóunni rétt utan við Ósland á Höfn. Fram kemur í tilkynningu frá 
athugunarstöðinni að engar lóur hafi verið á Höfn eða nágrenni síðan í haust. 
Nokkrir fuglar eru taldir til viðbótar, en um 5-600 tjaldar eru á svæðinu Höfn 
- Berufjörður, yfir 2000 álftir, nokkrar grágæsir og 20 brandendur. Þá hefur 
rauðhöfðaöndum fjölgað og stelkar látið sjá sig. -gpp
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Búslóðaflutningar og vörudreifing
Sendibílar Suðurland 820  3880, Tómas

Verð syfjuð af því að lesa leiðinlegar bækur
-segir lestrarhesturinn Elín Gunnlaugsdóttir

Elín Gunnlaugsdóttir.

Elín Gunnlaugsdóttir er 
fædd á Selfossi en uppalin 

í Bis kups tungum. Hún nam 
tón smíðar og tónlistarkennslu 
og starfar við það ásamt því að 
reka Bókakaffið á Selfossi. Hún 
bjó á námsárunum í Reykjavík 
og á Eyrarbakka en hefur búið 
á Selfossi síðustu tuttugu og 
fimm árin. Elín er gift Bjarna 
Harðarsyni, rithöfundi og 
bóksala og eiga þau fjögur börn 
og fjögur barnabörn.

Hvaða bók ertu að lesa núna?
Ég er búin að vera í bókaklúbbi 
til fjölda ára með nokkrum 
góðum konum hér á Selfossi 
og á næsta fundi 
er ætlunin að 
ræða Glæp 
við fæðingu 
eftir Trevor 
Noah. Þrátt 
fyrir að ég 
hafði heyrt 
mikið talað 
um bókina 
áður en ég 
hóf lesturinn 
hélt ég að hún 
væri skáld saga. En bókin 
reyndist svo vera upp vaxta r
saga suðurafríska sjón varps
mannsins og uppi stand arans 
Trevors Noah. Þetta er mjög 
áhugaverð bók um að skilnaðar
stefnuna og þær breyt ingar sem 
verða í SuðurAfríku eftir afnám 
hennar.

Hvers konar bækur 
höfða helst til þín?
Ætli það séu ekki nótnabækur! 
En án gríns þá eru það ljóða
bækur. Ég les mest nútímaljóð 
og á dágott safn af ljóðabókum. 
Mér finnst nóvellu formið líka 
mjög skemmtilegt og held 
til dæmis mikið upp á Sand
árbókina, Suðurgluggann og 
Sorgarmarsinn eftir Gyrði Elías
son. Ljóðrænar bækur höfða 
meira til mín en mikil epík. Það 
er samt ekkert algilt í þessu. 
Bókin Stoner eftir bandaríska 
höfundinn John Williams er 
mjög epísk en hafði mikil áhrif 
á mig þegar ég las hana í fyrra. 
William Stoner er fátækur 
bónda sonur í Bandaríkjunum 
sem kemst til mennta og verður 
seinna háskólakennari. Hann 
lifir í ástlausu hjónabandi og 

nær ekkert mjög miklum frama 
innan háskólans. Galdur bókar
innar felst í næmi höfundarins 
fyrir persónunni, sem þrátt 
fyrir sitt fábreytilega og sumir 
myndu segja sorglega líf, deyr 
nokkuð hamingjusamur. Það 
sem heillaði mig við bókina er 
hvernig höfundi tekst að vekja 
samlíðun lesandans með þessum 
litlausa karakter. Sennilega 
höfða þó mest til mín bækur sem 
fá mig til að ferðast í huganum 
til annarra landa og heimsálfa 
til að hitta sögupersónur sem fá 
mig til að sjá heiminn á örlítið 
annan hátt.

Hvernig lestraruppeldi 
fékkstu?

Pabbi var meira í því að 
segja okkur sögur og 
kenna okkur vísur og 
kviðlinga. Mamma 

las svo fyrir okkur 
þýskar barnabækur. 
Af þeim bókum sem 

ég ólst upp við er Der 
Struwwel Peter eftir 

Heinrich Hoffmann mjög 
eftir minni leg en hún væri 

eflaust bönnuð börnum í dag. 
Uppeldisaðferðir í þeirri bók 
eru nokkuð öfgakenndar. Þegar 
ég fór sjálf að lesa las ég alls 
konar stelpubækur eins og Öddu 
bækurnar, Fimm bækurnar 
og Ævintýrabækurnar. Á 
unglingsárunum man ég vel 
eftir bókunum um Patrick 
eftir K. M. Peyton sem Silja 
Aðalsteinsdóttir þýddi og las 
í útvarpinu. Patrick þessi var 
mjög efnilegur píanóleikari en 
átti í talsverðum vandræðum 
með sjálfan sig. Ég hlustaði 
ýmist á lesturinn í útvarpinu eða 
las sjálf bækurnar um þennan 
músíkalska sjarmör.

Hvernig myndir þú lýsa 
lestrarvenjum þínum?
Ég les oftast á kvöldin áður en 
ég fer að sofa og ef ég klára bók 
án þess að vera búin að finna 
mér nýja til að lesa þá líður mér 
dálítið illa. Mér finnst fátt betra 
á sunnudagsmorgnum en að 
liggja uppí rúmi með góða bók. 

Áttu þér einhvern 
uppáhaldshöfund?
Ég held mest uppá ljóðskáldið 
Pablo Neruda frá Chile. Pablo 

Neruda hittir einhvern veginn 
alltaf naglann á höfuðið í sínum 
ljóðum. Ég lærði meira að segja 
spænsku til að geta lesið hann 
á frummálinu. Ég mæli með 
ljóðabókinni Bók spurninganna 
eftir hann. Á seinustu árum hef 
ég lesið nokkrar bækur eftir 
Kazuo Isiguro sem er breskur 
rithöfundur af japönskum 
ættum. Í bókum hans blandast 
austrið og vestrið saman á 
heillandi hátt. Smásögur 
kanadíska höfundarins Alice 
Munro eru líka feyki góðar. 
Þá er eiginmaður minn Bjarni 
Harðarson vitanlega líka einn 
af mínum uppáhaldshöfundum. 
Ég held sérstaklega uppá 
bókina Mörð sem er um Mörð 
Valgarðsson þar sem hann 
liggur banaleguna og fer yfir 
líf sitt. Þá mæli ég líka með 
bókinni Í Gullhreppum sem er 
um prestinn Þórð í Reykjadal 
sem uppi var á 18. öld og var 
nokkuð skrítin skrúfa.

Hefur bók rænt þig svefni?
Já margoft. En ég verð líka 
syfjuð af því að lesa leiðinlegar 
bækur.

En að lokum Elín, hvernig 
bækur myndir þú skrifa ef 
þú værir rithöfundur?
Þegar ég var yngri dreymdi 
mig um verða rithöfundur. 
Þegar ég var unglingur og fram 
á fullorðinsár skrifaði ég ljóð 
sem birt voru í skólablöðum 
og nokkur þeirra náðu meira 
að segja að birtast í Lesbók 
Morgunblaðsins. Þegar ég fór 
í tónsmíðanám þá tóku tón
smíðarnar yfir og ég næ að túlka 
mína ljóðrænu þanka í gegn
um þær. Ég held samt að ef 
ég myndi skrifa bók þá myndi 
ég reyna að hafa hana dálítið 
fyndna og absúrd. Jafnvel bók 
sem fólk yrði að lesa afturábak 
eða standandi á haus.

Nýr prestur í Selfosskirkju
Umsóknarfrestur um starf 

prests í Selfossprestakalli, 
rann út á miðnætti þann 6. 
febrúar. Alls sóttu sex um starfið.
Kjör nefnd kaus sr. Gunnar Jó
hannes son til starfans og hefur 
biskup Íslands, sr. Agnes M. 
Sig urðar dóttir, staðfest ráðningu 
hans. Í samræmi við þær 
breyt ingar sem nú hafa orðið 
á starfsmannamálum þjóð
kirkju nnar er sr. Gunnar ráðinn 
ótíma bundið í starfið með hefð
bundnum uppsagnarfresti.

Miðað er við að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst, eða í 
síðasta lagi þremur mánuðum 
eftir að niðurstaða um ráðningu 
liggur fyrir. Í Selfossprestakalli, 
eru fjórar sóknir, hver með sína 
sóknarkirkju, þ.e. Selfoss sókn, 
Laugardælasókn, Hraun gerðis
sókn og Villingaholtssókn. 
Selfoss presta kall tilheyrir tveim
ur sveitarfélögum, Árborg og 
Flóahreppi, með tæplega 10.800 
íbúa, þar af 9.246 sóknarbörn. Sr. Gunnar Jóhannesson.

Sloggi maxi 
3 í pakka á tilboði 
á næsta útsölustað

Staða aðstoðarskólastjóra 
Kennsluréttindi, hæfni í mannlegum samskiptum og víðtæk 
reynsla af kennslu á grunnskólastigi eru nauðsynleg. Kennsluskylda 
aðstoðarskólastjóra er 16 tímar. Ákjósanlegar kennslugreinar eru 
íslenska og stærðfræði á elsta stigi. Æskilegt er að umsækjandi hafi 
einhverja menntun og reynslu af stjórnun.

Staða umsjónarkennara á yngsta stigi 
Staða umsjónarkennara á yngsta stigi, ásamt kennslu í íþróttum og 
tónmennt.

Staða kennara í íslensku
Staða kennara í íslensku á yngsta og elsta stigi.

Leitað er að áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingum sem geta 
unnið með okkur að einkunnarorðum skólans; „samvinna, traust og 
vellíðan í leik og starfi“. Þar er lögð áhersla á sjálfstæð og gagnrýnin vin
nubrögð, með sérstakri áherslu á félagsþroska nemenda. Kennslurétt
indi og hæfni í mannlegum samskiptum eru nauðsynleg.

Laugalandsskóli er í um 90 km fjarlægð frá Reykjavík í fögru umhverfi í 
Holtum. Þar eru margvísleg tækifæri til þess að njóta útiveru og náttúru. 
Leikskóli er rekinn á Laugalandi og öll venjuleg þjónusta er á Hellu. 
Húsnæði á staðnum og/eða í nágrenni.

Umsóknarfrestur er til 27. mars 2020.

Veffang: http://www.laugaland.is 
Netfang: laugholt@laugaland.is

Upplýsingar veitir skólastjóri í vs. 487 6540 og gsm. 896 4841.

Eftirtaldar stöður eru til 
umsóknar við Laugalandsskóla 
í Holtum, Rangárþingi ytra, 
skólaárið 2020-2021
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Sigríður A. Jónsdóttir
Andrés Yngvi Jóakimsson Kristbjörg S. Richter
Auðunn Ingi Jóakimsson Hekla Sørensen   
Birkir Hrafn Jóakimsson Jóhanna V. Ingvarsdóttir
Víðir Örn Jóakimsson 

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
vegna andláts og útfarar elskulegs 

eiginmanns míns, föður, tengdaföður,
afa og langafa,

Jóakims Tryggva Andréssonar.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Fossheima fyrir
kærleiksríka umönnun.

  

Fylgið útivistarreglum

Yngstu skólabörnin þurfa 
u.þ.b. 9 klst. svefn yfir nóttina.
Unglingar þurfa u.þ.b. 10 klst. 
svefn yfir nóttina. Að sofa á 
daginn kemur ekki í staðinn 
fyrir tapaðan nætursvefn.
Lengd og gæði nætursvefns 
hefur áhrif á námsgetu og 
minni. Úrvinnsla úr þeim 
upplýsingum sem við 
höfum fengið yfir daginn fer 
fram í svefni. Svefninn er 
nauðsynlegur fyrir vöxt og 
þroska barna og unglinga.
Góður svefn er öllum lífs
nauðsyn legur til að geta tekist 
á við viðfangsefni dags ins. 
Yngstu skólabörnin þurfa 
að sofa í kringum 9 tíma á 
nóttu en þegar komið er fram 
á unglingsárin eykst svefn
þörfin um u.þ.b. klukku stund 
vegna þess aukna álags sem 
fylgir gelgjuskeiðinu.
Niðurstöður rannsókna hafa 
sýnt að lengd og gæði nætur
svefns hefur áhrif á námsgetu 
og minni. Í svefni er verið 
að rifja upp og vinna úr 
þeim upplýsingum sem við 
höfum fengið yfir daginn, 
þessar upplýsingar festast 
í minninu. Ónæmiskerfið 
virkj ast þegar við sofum og 
því er svefninn nauðsynlegur 
til að auka mótstöðu gegn 
veik indum og fyrir vöxt og 
þroska unglingsins. Á ung
lings ár unum eiga sér stað 
miklar hormónabreytingar í 

5. Gott samband foreldra við 
börn og unglinga stuðlar að 
góðri líðan. Áhyggjur og 
streita geta valdið ónógum 
nætur svefni. Með því að 
vera í góðu sambandi við 
börnin og unglingana og 
reyna að skilja tilfinningar 
þeirra og líðan getum við 
stuðlað að aukinni hugarró 
og betri líðan hjá þeim. 

6. Dagleg hreyfing og hollt 
matar æði er gott bæði 
fyrir svefninn og heilsuna. 
Hvetj ið börn og unglinga 
til að stunda íþróttir 
eða daglega hreyf ingu í 
frítímanum.  Ekki er gott 
að borða þunga fæðu eða 
sykur fyrir svefninn.  

Gott fordæmi eykur áhrif 
góðra ráða. 

F.h Heilbrigðisstofnunar 
Suðurlands 

Jónína Lóa Kristjánsdóttir
hjúkrunarfræðingur, 

Heilsugæslustöð Selfoss.

líkamanum. Mikill hluti þeirra 
hormóna framleiðir líkaminn á 
næturnar og er sú framleiðsla 
háð góðum nætur svefni. Að sofa 
á daginn kemur því ekki í staðinn 
fyrir tap aðan nætursvefn.

Góðar svefnvenjur barna og ung
linga stuðla að hamingju samara 
lífi, meiri ábyrgð á heils unni, 
hollari matarvenjum, færni til 
að takast á við streitu og auka 
líkurnar á reglulegri hreyfingu.

Nokkur einföld ráð fyrir foreldra 
sem komið geta að notum við 
að hjálpa börnum og unglingum 
að ná betri nætursvefni
1. Koma á reglulegum svefntíma 

þ.e. sofna og vakna á svip
uðum tíma á hverjum degi. Ef 
börn og unglingar fá nægjan
legan svefn á virkum dögum 
þurfa þau ekki að sofa lengur 
um helgar. 

2. Ef börn og unglingar eru mjög 
þreytt á daginn þá getur hjálp
að að fá sér stuttan lúr. Þó ekki 
lengur en klukkustund, þá gæti 
það reynst þeim erfitt að sofna 
á kvöldin.

3. Fylgið útivistarreglum alla 
daga vikunnar því þær taka 
mið af svefnþörf barna. Gott er 
að börn og unglingar hafi tíma 
til rólegrar stundar áður en þau 
fara í rúmið. 

4. Takmarka tölvunotkun og 
sjón varps áhorf seint á kvöldin. 
Bæði sjónvarp og tölvu leikir 
örva heilann og trufla þannig 
svefn. 

Samkvæmt 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er 
hér auglýst niðurstaða sveitarstjórnar Rangárþings ytra á 
breytingu á aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016/2028.  

Jarlsstaðir, Rangárþingi ytra, breyting á afmörkun 
frístundasvæðis
Sveitarstjórn Rangárþings ytra hefur samþykkt að gera 
breytingar á afmörkun frístundasvæðis  í aðalskipulagi í landi 
Jarlsstaða úr landi Stóru-Valla. Jafnframt verður lóðum fækkað 
úr 50 í 35. Sveitarstjórn telur að umrædd breyting falli undir 
skilgreiningu óverulegrar breytingar þar sem einungis er um 
breytingu á afmörkun núverandi frístundasvæðis að ræða. 
Breytingin felur ekki í sér meira rask á hraunsvæði en áður 
var gert ráð fyrir. Frístundasvæðinu hefur verið fundinn betri 
staðsetning að teknu tilliti til nálægðar við Rangá og umrædd 
breyting hefur engin áhrif á aðra en jarðareiganda.

Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til 
skipulagsfulltrúa Rangárþings ytra í síma 488 7000 eða með 
tölvupósti á netfangið birgir@ry.is 
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
kynnt lýsing að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings ytra 
2016/2028

Minna-Hof, Rangárþingi ytra, breyting á landnotkun
Sveitarstjórn Rangárþings ytra hefur samþykkt að gera 

breytingar á skilgreiningu landnotkunar í aðalskipulagi á spildu 
úr landi Minna-Hofs þar sem núverandi landbúnaðarsvæði sem 
er u.þ.b. 110 hektarar að stærð verði gert að íbúðasvæði. 
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. og 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010 eru hér kynntar sameiginlegar lýsingar að 
breytingu á aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016/2028 
samhliða lýsingum deiliskipulags. 

Hella, iðnaðarlóðir við Dynskála, breyting á landnotkun 
ásamt breytingu í deiliskipulagi
Sveitarstjórn Rangárþings ytra hefur samþykkt að gera 
breytingar á skilgreiningu landnotkunar í aðalskipulagi ásamt 
breytingu í deiliskipulagi fyrir svæði austan við núverandi 
athafnasvæði við Dynskála á Hellu, þar sem núverandi óbyggt 
svæði verði skilgreint sem athafnasvæði í beinu framhaldi 
af núverandi athafnasvæði AT3. Stækkun nemur um einum 
hektara og verður svæðið því um 3,5 hektarar að stærð. Í 
deiliskipulagi verður gerð grein fyrir lóðum, byggingarskilmálum, 
veitukerfum, gangstéttum, bílastæðum og götum. Byggingar 
geta verið á 1-2 hæðum. Gerð verði breyting á uppdrætti og í 
greinargerð deiliskipulags.

Hella, Miðbæjarsvæði, breyting á gatnakerfi ásamt 
breytingu í deiliskipulagi
Sveitarstjórn Rangárþings ytra hefur samþykkt að gera 
breytingar á innra gatnakerfi Hellu á miðbæjarsvæði til að bæta 

umferðaröryggi svæðisins. Svæði undir bílastæði verði stækkað 
og lóðum fjölgað. Aðkomu að miðbæjarsvæðinu verði breytt. 
Gerð verði breyting á uppdrætti og í greinargerð deiliskipulags.
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
kynnt lýsing að deiliskipulagi 

Hella, atvinnusvæði sunnan Suðurlandsvegar, Deiliskipulag
Sveitarstjórn Rangárþings ytra hefur samþykkt að hefja vinnu 
við gerð deiliskipulags fyrir svæði sunnan Suðurlandsvegar. 
Um er að ræða svæði austast í þéttbýlinu, verslunar- og 
þjónustusvæðið VÞ20, athafnasvæðið AT4 og iðnaðarsvæðið 
I26. Í deiliskipulaginu verða afmarkaðar lóðir, settir 
byggingarskilmálar og gerð grein fyrir götum, bílastæðum o.fl. 
Lýsingarnar liggja frammi hjá skipulagsfulltrúa, Suðurlandsvegi 
1-3, Hellu og á heimasíðu Rangárþings ytra, www.ry.is. 

Lýsingarnar liggja frammi hjá skipulagsfulltrúa, Suðurlandsvegi 
1-3, Hellu og á heimasíðu Rangárþings ytra, www.ry.is 
Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn 
kostur á að senda inn ábendingar eða gera athugasemdir við 
lýsingu og er frestur gefinn til og með 2. apríl nk. Þeir sem 
óska nánari upplýsinga geta snúið sér til skipulagsfulltrúa 
Rangárþings ytra í síma 488 7000 eða með tölvupósti
birgir@ry.is.

Haraldur Birgir Haraldsson, 
skipulagsfulltrúi Rangárþings ytra.

Auglýsing um skipulagsmál í Rangárþingi ytra

Ónógur svefn barna og unglinga hefur 
neikvæð áhrif á líf þeirra

Lóan er komin að 
kveða burt snjóinn

Í kvæðinu um lóuna segir að hún komi að kveða burt snjóinn. Það er ekki laust 
við að hún þurfi að kveða dálítið fast að orði því slíkur er snjóþunginn akkúrat 
núna. Það var athugunarmaður Fuglaathugunarstöðvar Suðausturlands sem 
heyrði í heiðlóunni rétt utan við Ósland á Höfn. Fram kemur í tilkynningu frá 
athugunarstöðinni að engar lóur hafi verið á Höfn eða nágrenni síðan í haust. 
Nokkrir fuglar eru taldir til viðbótar, en um 5-600 tjaldar eru á svæðinu Höfn 
- Berufjörður, yfir 2000 álftir, nokkrar grágæsir og 20 brandendur. Þá hefur 
rauðhöfðaöndum fjölgað og stelkar látið sjá sig. -gpp
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BARNASKÓLINN Á  
EYRARBAKKA OG STOKKSEYRI

SKÓLAÁRIÐ 2020 – 2021
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, textilkennslu  

og tónmenntakennslu.

NÁMSRÁÐGJAFI
Um er að ræða 50% stöðu námsráðgjafa.

 
Menntun og færnikröfur:

•	 Kennararéttindi eða önnur háskólamenntun sem nýtist í 
starfi æskileg.

•	 Sértæk hæfni á grunnskólastigi
•	 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 2. apríl 2020

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 
Starfið hentar jafnt konum sem körlum. Allar nánari upp-

lýsingar um skólastarf BES er hægt að nálgast á heimasíðu 
skólans, www.barnaskolinn.is og  
sveitarfélagsins www.arborg.is 

Elskulegur bróðir okkar,  
frændi og vinur,

Jón Ingi Sigurjónsson
„Jonni“

Systkini, frænkur og aðrir aðstandendur.

frá Norðurkoti á Eyrarbakka lést laugardaginn 7. mars. 
Vegna óviðráðanlegra aðstæðna fer  

jarðarförin fram í kyrrþey.

Charles de Gaulle er talinn 
einn merkasti maður Frakk-

lands.  Neitaði að gefast upp 
fyrir Hitler, leiddi andspyrnu 
Frakka í síðari heimstyrjöldinni 
og leiðtogi útlagastjórnarinn-
ar.   Var falið að endurskrifa 
stjórnarskrá Frakklands.  Forseti 
Frakklands í áratug.

De Gaulle átti þrjú börn og 
þótti fjölskyldufaðirinn frekar 
fámáll og sinnulaus gagnvart 
fjölskyldu sinni.  En allt var 
öðruvísi þegar kom að yngstu 
dótturinni Anne.  Með henni var 
hann annar maður, söng, dans-
aði og fór í leiki.  Það eru sög-
ur af því þegar þau feðgin fóru 
í sínar reglulegu gönguferðir, 
gengu hönd í hönd um þorpið og 
spjölluðu saman.

De Gaulle, fór gegn hinni 
ríkjandi skoðun og yfirvöldum, 
neitaði að gefast upp.  Barðist 
á móti þegar nasistar sóttu fötl-
uð börn og börn með Downs-  
heilkenni og myrtu í nafni þess 
að hreinsa mannkynið.  Hann 
sameinaði þjóðina í andspyrnu 
gegn nasismanum.

Ævisöguritari de Gaulle, Jean 
Lacpunture hafði eftir forsetan-
um fyrrverandi: Án Anne hefði 
ég væntanlega aldrei getað af-
rekað það sem ég afrekaði.  Hún 
gaf mér hjartað og innblásturinn 
sem ég þurfti.

Anne de Gaulle, fæddist í 
janúar 1928 og lést úr hvítblæði 
aðeins tvítug í febrúar 1948.  
Hún var jörðuð í kirkjugarðin-
um í Colombey.

Þann 22. ágúst árið 1962  var 
de Gaulle sýnt banatilræði.  De 
Gaulle sagði frá því síðar að 
byssukúlan hefði stöðvaðist í 
ramma ljósmyndar sem hann 
hafði ávallt með sér hvert sem 
hann fór.  Þennan örlagaríka 
dag var myndin aftan við hann 
í bílnum.  Myndin í rammanum 
var af Önnu dóttur hans.

Þann 9. nóvember árið 1970 
lést Charles de Gaulle.  Hann 
hafði þá lagt fyrir skýr fyrirmæli 
um að hann vildi enga ráðherra 
eða önnur fyrirmenni í jarðar-
för sinni sem og hvar hann vildi 
hvíla.

Þessi umdeildi og merki 

maður var því jarðsunginn við 
fámenna athöfn í Colombey á 
meðan helstu þjóðarleiðtogar 
heimsins voru viðstaddir minn-
ingaratöfn um hann í Notre-
-Dame dómkirkjunni í París 
ásamt hundruðum þúsunda 
Frakka sem syrgðu fyrrum for-
seta sinn á götum úti.  Minn-
ingarathöfn / jarðarför de Gaulle 
er fjölmennasta athöfn sinnar 
tegundar í sögu Frakklands.

Kirkjuklukkurnar í Notre- 
Dame dómkirkjunni í París 
slógu og frá fyrsta hljóm hljóm-
uðu allar kirkjuklukkur Frakk-
lands.

Undir klukknahljóm létu átta 
ungir menn kistu de Gaulle síga 
niður í látlausa gröf sem var við 
hlið hans heitt elskuðu dóttur 
Önnu í Colombey.

Báðar grafskriftir eins, aðeins 
nafn, fæðingar- og dánardagur.

Hann var þjóðhetja Frakka, 
hún var með Downs-heilkenni 
og hetjan hans.

Guðmundur Ármann,  
Eyrarbakka.

Stóra ástin í lífinu

Charles de Gaulle

Charles og Anne de Gaulle

Opnuð hefur verið sýning 
á málverkum eftir Normu 

Samúelsdóttur á Bókasafninu 
í Hveragerði. Norma fæddist í 
Glasgow í Skotlandi árið 1945 ís-
lenskri móðir og skoskum föður. 
Ársgömul flutti hún til Íslands og 
bjó lengstum í vesturbæ Reykja-
víkur ásamt foreldrum, bræðrum 
og afa sínum. Norma hefur búið 
í Hveragerði frá árinu 2000 og 
hefur málað lengi. Hún er að 
mestu sjálfmenntuð en hefur 
sótt ýmis námskeið gegnum 
tíðina, m.a. hjá Mýrmann, Þuríði 
Sigurðardóttur, Katrínu Briem, 

Grétu Berg, Myndlistarskóla 
Reykjavíkur, Námsflokkum 
Reykjavíkur og FSu á Selfossi.

Norma hefur verið félagi í 
Myndlistarfélagi Árnessýslu frá 
árinu 2001. Hún er með vinnu-
aðstöðu í gamla barnaskólanum 
í Hveragerði ásamt fimm öðrum 
listamönnum. Auk þess að mála 

hefur Norma einnig gefið út 
fjölda bóka, síðast ljóðabókina 
Maríuerlan eins og fiskur árið 
2016.

Sýningin mun standa út 
mars og er opin á sama tíma og 
bókasafnið, virka daga kl. 13-
18:30 og laugardaga kl. 11-14. 

Norma Elísabet Samúelsdóttir 
sýnir í Bókasafninu í Hveragerði
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Sumarafleysingar í  
kjötvinnslu okkar á Hvolsvelli

Við hjá Sláturfélagi Suðurlands leitum nú að öflugum 
og hressum sumarstarfsmönnum til afleysingastarfa í 
kjötvinnslu okkar á Hvolsvelli. Um mikilvæg störf er að 

ræða enda okkar verkefni að sjá til þess að landsmönnum 
skorti aldrei pylsur eða aðrar SS nauðsynjavörur á grillin 

og í ofninn. Heimili SS pylsunnar og fleiri gæðavara 
stendur sem sagt opið í sumar fyrir góðu fólki en þar 

starfar samhentur hópur starfsmanna sem tekur vel á móti 
sumarafleysingafólki. Ef þú ert 16 ára á árinu eða eldri og 
hefur áhuga á að taka þátt í að framleiða gæðamatvörur 
í sumar þá hvetjum við þig til að sækja um hjá okkur. Um 

vaktavinnu gæti verið að ræða.

Sækja skal um starf á heimasíðu félagsins, ss.is og þar 
er einnig að finna nánari upplýsingar um SS.

Nánari upplýsingar veitir  
verksmiðjustjóri í síma 488 8200.

Þótt það að færa skáldsögu 
á svið sé algengt verkefni 

íslenskra leikfélaga er ekki þar 
með sagt að slíkt sé einfalt. 
Málið flækist enn á ný þegar 
skáldsagan hefur áður verið 
aðlöguð formi í ógleymanlegri 
kvikmynd. Ekkert af þessu virð-
ist þó trufla Leikfélag Selfoss, 
sem færir okkur Djöflaeyjuna, 
sem Einar Kárason færði í letur 
en er löngu orðin þjóðareign. 
Um er að ræða nýja leikgerð 
sem bætir einu lagi ofaná fyrri 
aðlaganir, en leikhópur og leik-
stjórinn, Rúnar Guðbrandsson, 
hafa sniðið að sínu formi og 
fólki, og gert það vel.

Trú sínum tíma
Djöflaeyjan er tímabilssýning 
eða það sem stundum er kall-
að períóda og afskaplega vel 
heppnuð sem slík. Leikmynd, 
sérlega vel hönnuð af Maríu 
Marko og Eyjólfi Pálmarssyni, 
og búningar eru laus við óþarfa 
og prjál en vel nýtt, kannski 
eins og braggarnir voru á sín-
um tíma? Eins þótti mér gott að 
hvergi skyldi blekkingin brotin 
með vísunum í nútímann, eins 
og tímabilssýningar freistast 
oft til að gera. Sýningin var trú 
sínum anda út í gegn og treysti 
áhorfendum sjálfum til að túlka 
og draga sínar ályktanir.

Óþarft ætti að vera að rekja 
söguþráð Djöflaeyjunnar fyrir 
nokkrum, ef fólk þekkir hann 
ekki fyrir verður upplifunin 
í Litla leikhúsinu bara enn-
þá betri. Íslenska fjölskyldu-
harmsagan speglar Íslandsharm-
söguna í sinni hreinustu mynd 
með eftirminnilegum persónum, 
atburðum, umhverfi. Og það er 
einmitt svo auðvelt að spegla 
sig, því öll eigum við svona fólk. 
Í svona stórri sýningu er erfitt að 
nefna einstaka leikara, en styrk-
urinn liggur einmitt í fjöldanum. 
Margar nafnlausar aukapersónur 
sem varla sjást nema í bakgrunni 
eða eiga stutta en áhrifaríka inn-
komu skapa tilfinningu fyrir 
bæjarbragnum, gestaganginum 
og þessum óstöðvandi straumi 
fólks sem þú veist ekki hvaðan 
kom eða hvert er að fara.

En samt vil ég nefna…
Þegar ég sá að Hafþór Agnar 
Unnarsson og Birta Sólveig 
Söring Þórisdóttir ættu að leika 
Badda og Gerði rifjaðist upp 
fyrir mér þegar Birgitta Hauk-
dal og Jónsi Í svörtum fötum 
voru stórstjörnur og valin í hlut-
verk Sandy og Danny í Grea-
se. Þessi tvö búa yfir ótrúlegri 
sviðsorku og útgeislun sem 
gæti fyllt mikið stærra svið en 
hér við Sigtúnið. Birta vex með 
hverri sýningu og skilar sakleysi 
og togstreitu án nokkurrar til- 
gerðar. Hún fær ekki margar lín-
ur fyrr en hún hefur upp raust 
sína í söng, sem kristallar bæl-
inguna á mjög áhrifaríkan hátt. 
Hafþóri tekst einhvernvegin að 
rífa Badda úr klóm Baltasars 
og gera að sínum, háværum 
óþolandi sjarmör. Sérstaklega 
er textameðferðin hjá honum 
eftirminnileg þar sem sletturnar 
og stælarnir renna uppúr Badda 
algjörlega áreynslulast, hvort 
sem hann er allsgáður eða ekki. 
Nikulás Hansen Daðason skip-
aði síðan þriðja horn þríhyrn-
ingsins í hlutverki Danna. Ein-
læg og á köflum tær túlkun hans 
skapaði fullkomið mótvægi við 
töffarann Badda og hina barna-
legu Gerði. Danni er í rauninni 
aðalpersóna verksins, þráðurinn 
sem bindur allt saman og varpar 
ljósi á hina íbua Thulekampsins. 
Samspil þessara þriggja gerði 
ástarþríhyrninginn óþægilegan 
og eftirminnilegan, eins og hann 
á að vera.

Önnur eftirminnileg pör setja 
svip sinn á sýninguna. Íris og 
Hannes Örn Blandon tróna yfir 
hópinn sem Tommi og Lína, 
reynslumikil og örugg. Sara 
Blandon skapar óbeislaða og 
orkumikla Dollí sem ber Gretti 
fullkomlega ofurliði, sem F. Elli 
Hafliðason dregur faglega fram 
úr skugganum í skemmtilegu 
samspili. Guðfinna Gunnars-
dóttir er ógleymanleg í hlutverki 
Þórgunnar, uppfull af hráum 
sársauka í túlkun sem verður 
gróteskari eftir því sem sígur á 
ógæfuhliðina. Sögumennirnir, 
Sigríður Hafsteinsdóttir, Hr-
efna Clausen og Kristín Þóra 

Albertsdóttir ramma sýninguna 
skemmtilega inn og er innkoma 
Kristínar Þóru þar sérstaklega 
áhrifamikil. Það er augljóst, 
eins og segir í leikskrá, að leik-
ararnir hafa sjálfir legið yfir 
smáatriðum í persónusköpun og 
bakgrunni. Þetta skilar sér svo 
sannarlega og skiptir mál.

Að lokum verður að minn-
ast á tónlistina sem að vanda 
er í lifandi flutningi. Guðný 
Lára Gunnarsdóttir og Stefán 
Örn Viðarsson halda þar um 
stjórnartaumana og tekst vel 
upp. Það eru hörkuraddir í leik-
hópinum sem fá að springa út 
en eins vinnur fjöldinn þarna 
með heildarmyndinni. Tónlistin 
er ekki bara veggur á sviðinu, 
heldur hvolfþak – sem á vel við.

Allt er aðlögun
Við erum nýlega búin að hlusta 
á fréttaflutning um fátækt á Ís-
landi. Þótt slík umfjöllun sé 
jafnan sláandi er því miður ekki 
um nýja bólu að ræða. Djöfla-
eyjan færir okkur aftur til for-
tíðar sem búið er að jafna við 
jörðu, en er því miður ekki eins 
horfin og ætla mætti. Kannski 
er aðlögunin sem ég nefndi í 
upphafi lykillinn að þessu öllu 
saman. Allt lagar sig að aðstæð-
um, hvort sem það er bók sem 
verður leikverk, drengur sem 
verður alkóhólisti eftir mis-
heppnaða særingu eða kerling 
sem verður göldrótt þegar lífið 
fer um hana óblíðum höndum. Í 
Djöflaeyjunni sjáum við mann-
eskjur eyðileggja hverja aðra, 
kynslóð fram af kynslóð, vegna 
þess að eitthvað annað og meira 
eyðileggur þau. Þegar upp er 
staðið er allt bara æviskeið sem 
tekur enda um leið og annað 
hefst. Það er hins vegar okkar að 
ákveða hvað við gerum við arf-
inn í beinunum þegar allt hefst 
að nýju. Þessi sýning á mikil-
vægt erindi við nútímann, á tím-
um verkfalla og veirusýkinga, 
því við erum ennþá öll á þessari 
Djöflaeyju.

Harpa Rún Kristjánsdóttir/
leiklist.is

Við höfum öll okkar Djöflaeyju að draga

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 12. mars 
2020 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi Ás- Grundarsvæð-
is í Hveragerði skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulagssvæðið er innan reits S3 í aðalskipulagi og 
afmarkast af Breiðumörk, Hverahlíð, Þverhlíð og Kletta-
hlíð. Á svæðinu eru nú þjónustuíbúðir auk húsnæðis fyrir 
tengda starfsemi s.s. eldhús, samkomuhús o.fl. Tillagan 
felur í sér þéttingu byggðar á svæðinu s.s. nýja byggingar-
reiti fyrir hjúkrunarheimili og 7-10 þjónustuíbúðir.

Breytingartillagan liggur frammi á bæjarskrifstofu Hvera-
gerðisbæjar að Breiðumörk 20 og er þar til sýnis frá og 
með mánudeginum 23. mars 2020 til mánudagsins 4. maí 
2020. Tillagan er einnig aðgengileg á heimasíðu Hvera-
gerðisbæjar, www.hveragerdi.is .

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. 
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast 
skipulagsfulltrúa í síðasta lagi þriðjudaginn 5. maí 2020, 
annaðhvort á bæjarskrifstofur Hveragerðisbæjar að 
Breiðumörk 20, 810 Hveragerði eða í tölvupósti á netfangið 
gfb@hveragerdi.is.

Skipulagsfulltrúi  Hveragerðisbæjar

Hveragerðisbær –  
Skipulagsauglýsing

Opnun tilboða í verkið „Út-
boð Kambaland 2020“ 

fór fram þann 4. mars s.l. Alls 
bárust 7 tilboð í verkið, eitt til-
boðið var ógilt þar sem tilboðs-
blað vantaði. Kostnaðaráætlun 
verkfræðistofunnar Eflu var 
85.550.305 kr. Lægstbjóðandi 
var Arnon ehf. með 78.282.350 
kr. Hæsta tilboðið var frá fyr-
irtækinu Urð og grjót ehf. upp 
á 237.809.800 kr. Bæjarstjórn 
hefur samþykkt að taka lægsta 
tilboði frá Arnon ehf, enda upp-
fylli bjóðandi öll skilyrði úboðs-
gagnanna.  -gpp

Opnun tilboða í verkið 
-Útboð Kambaland 2020
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BARNASKÓLINN Á  
EYRARBAKKA OG STOKKSEYRI

SKÓLAÁRIÐ 2020 – 2021
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, textilkennslu  

og tónmenntakennslu.

NÁMSRÁÐGJAFI
Um er að ræða 50% stöðu námsráðgjafa.

 
Menntun og færnikröfur:

•	 Kennararéttindi eða önnur háskólamenntun sem nýtist í 
starfi æskileg.

•	 Sértæk hæfni á grunnskólastigi
•	 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 2. apríl 2020

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 
Starfið hentar jafnt konum sem körlum. Allar nánari upp-

lýsingar um skólastarf BES er hægt að nálgast á heimasíðu 
skólans, www.barnaskolinn.is og  
sveitarfélagsins www.arborg.is 

Elskulegur bróðir okkar,  
frændi og vinur,

Jón Ingi Sigurjónsson
„Jonni“

Systkini, frænkur og aðrir aðstandendur.

frá Norðurkoti á Eyrarbakka lést laugardaginn 7. mars. 
Vegna óviðráðanlegra aðstæðna fer  

jarðarförin fram í kyrrþey.

Charles de Gaulle er talinn 
einn merkasti maður Frakk-

lands.  Neitaði að gefast upp 
fyrir Hitler, leiddi andspyrnu 
Frakka í síðari heimstyrjöldinni 
og leiðtogi útlagastjórnarinn-
ar.   Var falið að endurskrifa 
stjórnarskrá Frakklands.  Forseti 
Frakklands í áratug.

De Gaulle átti þrjú börn og 
þótti fjölskyldufaðirinn frekar 
fámáll og sinnulaus gagnvart 
fjölskyldu sinni.  En allt var 
öðruvísi þegar kom að yngstu 
dótturinni Anne.  Með henni var 
hann annar maður, söng, dans-
aði og fór í leiki.  Það eru sög-
ur af því þegar þau feðgin fóru 
í sínar reglulegu gönguferðir, 
gengu hönd í hönd um þorpið og 
spjölluðu saman.

De Gaulle, fór gegn hinni 
ríkjandi skoðun og yfirvöldum, 
neitaði að gefast upp.  Barðist 
á móti þegar nasistar sóttu fötl-
uð börn og börn með Downs-  
heilkenni og myrtu í nafni þess 
að hreinsa mannkynið.  Hann 
sameinaði þjóðina í andspyrnu 
gegn nasismanum.

Ævisöguritari de Gaulle, Jean 
Lacpunture hafði eftir forsetan-
um fyrrverandi: Án Anne hefði 
ég væntanlega aldrei getað af-
rekað það sem ég afrekaði.  Hún 
gaf mér hjartað og innblásturinn 
sem ég þurfti.

Anne de Gaulle, fæddist í 
janúar 1928 og lést úr hvítblæði 
aðeins tvítug í febrúar 1948.  
Hún var jörðuð í kirkjugarðin-
um í Colombey.

Þann 22. ágúst árið 1962  var 
de Gaulle sýnt banatilræði.  De 
Gaulle sagði frá því síðar að 
byssukúlan hefði stöðvaðist í 
ramma ljósmyndar sem hann 
hafði ávallt með sér hvert sem 
hann fór.  Þennan örlagaríka 
dag var myndin aftan við hann 
í bílnum.  Myndin í rammanum 
var af Önnu dóttur hans.

Þann 9. nóvember árið 1970 
lést Charles de Gaulle.  Hann 
hafði þá lagt fyrir skýr fyrirmæli 
um að hann vildi enga ráðherra 
eða önnur fyrirmenni í jarðar-
för sinni sem og hvar hann vildi 
hvíla.

Þessi umdeildi og merki 

maður var því jarðsunginn við 
fámenna athöfn í Colombey á 
meðan helstu þjóðarleiðtogar 
heimsins voru viðstaddir minn-
ingaratöfn um hann í Notre-
-Dame dómkirkjunni í París 
ásamt hundruðum þúsunda 
Frakka sem syrgðu fyrrum for-
seta sinn á götum úti.  Minn-
ingarathöfn / jarðarför de Gaulle 
er fjölmennasta athöfn sinnar 
tegundar í sögu Frakklands.

Kirkjuklukkurnar í Notre- 
Dame dómkirkjunni í París 
slógu og frá fyrsta hljóm hljóm-
uðu allar kirkjuklukkur Frakk-
lands.

Undir klukknahljóm létu átta 
ungir menn kistu de Gaulle síga 
niður í látlausa gröf sem var við 
hlið hans heitt elskuðu dóttur 
Önnu í Colombey.

Báðar grafskriftir eins, aðeins 
nafn, fæðingar- og dánardagur.

Hann var þjóðhetja Frakka, 
hún var með Downs-heilkenni 
og hetjan hans.

Guðmundur Ármann,  
Eyrarbakka.

Stóra ástin í lífinu

Charles de Gaulle

Charles og Anne de Gaulle

Opnuð hefur verið sýning 
á málverkum eftir Normu 

Samúelsdóttur á Bókasafninu 
í Hveragerði. Norma fæddist í 
Glasgow í Skotlandi árið 1945 ís-
lenskri móðir og skoskum föður. 
Ársgömul flutti hún til Íslands og 
bjó lengstum í vesturbæ Reykja-
víkur ásamt foreldrum, bræðrum 
og afa sínum. Norma hefur búið 
í Hveragerði frá árinu 2000 og 
hefur málað lengi. Hún er að 
mestu sjálfmenntuð en hefur 
sótt ýmis námskeið gegnum 
tíðina, m.a. hjá Mýrmann, Þuríði 
Sigurðardóttur, Katrínu Briem, 

Grétu Berg, Myndlistarskóla 
Reykjavíkur, Námsflokkum 
Reykjavíkur og FSu á Selfossi.

Norma hefur verið félagi í 
Myndlistarfélagi Árnessýslu frá 
árinu 2001. Hún er með vinnu-
aðstöðu í gamla barnaskólanum 
í Hveragerði ásamt fimm öðrum 
listamönnum. Auk þess að mála 

hefur Norma einnig gefið út 
fjölda bóka, síðast ljóðabókina 
Maríuerlan eins og fiskur árið 
2016.

Sýningin mun standa út 
mars og er opin á sama tíma og 
bókasafnið, virka daga kl. 13-
18:30 og laugardaga kl. 11-14. 

Norma Elísabet Samúelsdóttir 
sýnir í Bókasafninu í Hveragerði
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Sumarafleysingar í  
kjötvinnslu okkar á Hvolsvelli

Við hjá Sláturfélagi Suðurlands leitum nú að öflugum 
og hressum sumarstarfsmönnum til afleysingastarfa í 
kjötvinnslu okkar á Hvolsvelli. Um mikilvæg störf er að 

ræða enda okkar verkefni að sjá til þess að landsmönnum 
skorti aldrei pylsur eða aðrar SS nauðsynjavörur á grillin 

og í ofninn. Heimili SS pylsunnar og fleiri gæðavara 
stendur sem sagt opið í sumar fyrir góðu fólki en þar 

starfar samhentur hópur starfsmanna sem tekur vel á móti 
sumarafleysingafólki. Ef þú ert 16 ára á árinu eða eldri og 
hefur áhuga á að taka þátt í að framleiða gæðamatvörur 
í sumar þá hvetjum við þig til að sækja um hjá okkur. Um 

vaktavinnu gæti verið að ræða.

Sækja skal um starf á heimasíðu félagsins, ss.is og þar 
er einnig að finna nánari upplýsingar um SS.

Nánari upplýsingar veitir  
verksmiðjustjóri í síma 488 8200.

Þótt það að færa skáldsögu 
á svið sé algengt verkefni 

íslenskra leikfélaga er ekki þar 
með sagt að slíkt sé einfalt. 
Málið flækist enn á ný þegar 
skáldsagan hefur áður verið 
aðlöguð formi í ógleymanlegri 
kvikmynd. Ekkert af þessu virð-
ist þó trufla Leikfélag Selfoss, 
sem færir okkur Djöflaeyjuna, 
sem Einar Kárason færði í letur 
en er löngu orðin þjóðareign. 
Um er að ræða nýja leikgerð 
sem bætir einu lagi ofaná fyrri 
aðlaganir, en leikhópur og leik-
stjórinn, Rúnar Guðbrandsson, 
hafa sniðið að sínu formi og 
fólki, og gert það vel.

Trú sínum tíma
Djöflaeyjan er tímabilssýning 
eða það sem stundum er kall-
að períóda og afskaplega vel 
heppnuð sem slík. Leikmynd, 
sérlega vel hönnuð af Maríu 
Marko og Eyjólfi Pálmarssyni, 
og búningar eru laus við óþarfa 
og prjál en vel nýtt, kannski 
eins og braggarnir voru á sín-
um tíma? Eins þótti mér gott að 
hvergi skyldi blekkingin brotin 
með vísunum í nútímann, eins 
og tímabilssýningar freistast 
oft til að gera. Sýningin var trú 
sínum anda út í gegn og treysti 
áhorfendum sjálfum til að túlka 
og draga sínar ályktanir.

Óþarft ætti að vera að rekja 
söguþráð Djöflaeyjunnar fyrir 
nokkrum, ef fólk þekkir hann 
ekki fyrir verður upplifunin 
í Litla leikhúsinu bara enn-
þá betri. Íslenska fjölskyldu-
harmsagan speglar Íslandsharm-
söguna í sinni hreinustu mynd 
með eftirminnilegum persónum, 
atburðum, umhverfi. Og það er 
einmitt svo auðvelt að spegla 
sig, því öll eigum við svona fólk. 
Í svona stórri sýningu er erfitt að 
nefna einstaka leikara, en styrk-
urinn liggur einmitt í fjöldanum. 
Margar nafnlausar aukapersónur 
sem varla sjást nema í bakgrunni 
eða eiga stutta en áhrifaríka inn-
komu skapa tilfinningu fyrir 
bæjarbragnum, gestaganginum 
og þessum óstöðvandi straumi 
fólks sem þú veist ekki hvaðan 
kom eða hvert er að fara.

En samt vil ég nefna…
Þegar ég sá að Hafþór Agnar 
Unnarsson og Birta Sólveig 
Söring Þórisdóttir ættu að leika 
Badda og Gerði rifjaðist upp 
fyrir mér þegar Birgitta Hauk-
dal og Jónsi Í svörtum fötum 
voru stórstjörnur og valin í hlut-
verk Sandy og Danny í Grea-
se. Þessi tvö búa yfir ótrúlegri 
sviðsorku og útgeislun sem 
gæti fyllt mikið stærra svið en 
hér við Sigtúnið. Birta vex með 
hverri sýningu og skilar sakleysi 
og togstreitu án nokkurrar til- 
gerðar. Hún fær ekki margar lín-
ur fyrr en hún hefur upp raust 
sína í söng, sem kristallar bæl-
inguna á mjög áhrifaríkan hátt. 
Hafþóri tekst einhvernvegin að 
rífa Badda úr klóm Baltasars 
og gera að sínum, háværum 
óþolandi sjarmör. Sérstaklega 
er textameðferðin hjá honum 
eftirminnileg þar sem sletturnar 
og stælarnir renna uppúr Badda 
algjörlega áreynslulast, hvort 
sem hann er allsgáður eða ekki. 
Nikulás Hansen Daðason skip-
aði síðan þriðja horn þríhyrn-
ingsins í hlutverki Danna. Ein-
læg og á köflum tær túlkun hans 
skapaði fullkomið mótvægi við 
töffarann Badda og hina barna-
legu Gerði. Danni er í rauninni 
aðalpersóna verksins, þráðurinn 
sem bindur allt saman og varpar 
ljósi á hina íbua Thulekampsins. 
Samspil þessara þriggja gerði 
ástarþríhyrninginn óþægilegan 
og eftirminnilegan, eins og hann 
á að vera.

Önnur eftirminnileg pör setja 
svip sinn á sýninguna. Íris og 
Hannes Örn Blandon tróna yfir 
hópinn sem Tommi og Lína, 
reynslumikil og örugg. Sara 
Blandon skapar óbeislaða og 
orkumikla Dollí sem ber Gretti 
fullkomlega ofurliði, sem F. Elli 
Hafliðason dregur faglega fram 
úr skugganum í skemmtilegu 
samspili. Guðfinna Gunnars-
dóttir er ógleymanleg í hlutverki 
Þórgunnar, uppfull af hráum 
sársauka í túlkun sem verður 
gróteskari eftir því sem sígur á 
ógæfuhliðina. Sögumennirnir, 
Sigríður Hafsteinsdóttir, Hr-
efna Clausen og Kristín Þóra 

Albertsdóttir ramma sýninguna 
skemmtilega inn og er innkoma 
Kristínar Þóru þar sérstaklega 
áhrifamikil. Það er augljóst, 
eins og segir í leikskrá, að leik-
ararnir hafa sjálfir legið yfir 
smáatriðum í persónusköpun og 
bakgrunni. Þetta skilar sér svo 
sannarlega og skiptir mál.

Að lokum verður að minn-
ast á tónlistina sem að vanda 
er í lifandi flutningi. Guðný 
Lára Gunnarsdóttir og Stefán 
Örn Viðarsson halda þar um 
stjórnartaumana og tekst vel 
upp. Það eru hörkuraddir í leik-
hópinum sem fá að springa út 
en eins vinnur fjöldinn þarna 
með heildarmyndinni. Tónlistin 
er ekki bara veggur á sviðinu, 
heldur hvolfþak – sem á vel við.

Allt er aðlögun
Við erum nýlega búin að hlusta 
á fréttaflutning um fátækt á Ís-
landi. Þótt slík umfjöllun sé 
jafnan sláandi er því miður ekki 
um nýja bólu að ræða. Djöfla-
eyjan færir okkur aftur til for-
tíðar sem búið er að jafna við 
jörðu, en er því miður ekki eins 
horfin og ætla mætti. Kannski 
er aðlögunin sem ég nefndi í 
upphafi lykillinn að þessu öllu 
saman. Allt lagar sig að aðstæð-
um, hvort sem það er bók sem 
verður leikverk, drengur sem 
verður alkóhólisti eftir mis-
heppnaða særingu eða kerling 
sem verður göldrótt þegar lífið 
fer um hana óblíðum höndum. Í 
Djöflaeyjunni sjáum við mann-
eskjur eyðileggja hverja aðra, 
kynslóð fram af kynslóð, vegna 
þess að eitthvað annað og meira 
eyðileggur þau. Þegar upp er 
staðið er allt bara æviskeið sem 
tekur enda um leið og annað 
hefst. Það er hins vegar okkar að 
ákveða hvað við gerum við arf-
inn í beinunum þegar allt hefst 
að nýju. Þessi sýning á mikil-
vægt erindi við nútímann, á tím-
um verkfalla og veirusýkinga, 
því við erum ennþá öll á þessari 
Djöflaeyju.

Harpa Rún Kristjánsdóttir/
leiklist.is

Við höfum öll okkar Djöflaeyju að draga

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 12. mars 
2020 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi Ás- Grundarsvæð-
is í Hveragerði skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulagssvæðið er innan reits S3 í aðalskipulagi og 
afmarkast af Breiðumörk, Hverahlíð, Þverhlíð og Kletta-
hlíð. Á svæðinu eru nú þjónustuíbúðir auk húsnæðis fyrir 
tengda starfsemi s.s. eldhús, samkomuhús o.fl. Tillagan 
felur í sér þéttingu byggðar á svæðinu s.s. nýja byggingar-
reiti fyrir hjúkrunarheimili og 7-10 þjónustuíbúðir.

Breytingartillagan liggur frammi á bæjarskrifstofu Hvera-
gerðisbæjar að Breiðumörk 20 og er þar til sýnis frá og 
með mánudeginum 23. mars 2020 til mánudagsins 4. maí 
2020. Tillagan er einnig aðgengileg á heimasíðu Hvera-
gerðisbæjar, www.hveragerdi.is .

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. 
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast 
skipulagsfulltrúa í síðasta lagi þriðjudaginn 5. maí 2020, 
annaðhvort á bæjarskrifstofur Hveragerðisbæjar að 
Breiðumörk 20, 810 Hveragerði eða í tölvupósti á netfangið 
gfb@hveragerdi.is.

Skipulagsfulltrúi  Hveragerðisbæjar

Hveragerðisbær –  
Skipulagsauglýsing

Opnun tilboða í verkið „Út-
boð Kambaland 2020“ 

fór fram þann 4. mars s.l. Alls 
bárust 7 tilboð í verkið, eitt til-
boðið var ógilt þar sem tilboðs-
blað vantaði. Kostnaðaráætlun 
verkfræðistofunnar Eflu var 
85.550.305 kr. Lægstbjóðandi 
var Arnon ehf. með 78.282.350 
kr. Hæsta tilboðið var frá fyr-
irtækinu Urð og grjót ehf. upp 
á 237.809.800 kr. Bæjarstjórn 
hefur samþykkt að taka lægsta 
tilboði frá Arnon ehf, enda upp-
fylli bjóðandi öll skilyrði úboðs-
gagnanna.  -gpp

Opnun tilboða í verkið 
-Útboð Kambaland 2020
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Efni sendist á: dagskrain@prentmet.is
SKÍÐI Á síðasta skólaári barst 
skólanum gönguskíði að gjöf til 
að efla iðkun og hreyfingu leik- 
og grunnskólanemenda.  Það er 
óhætt að segja að þessi hugmynd 
hefur sannarlega þróast og orðið 
að ákveðinni menningu hér við 
skólann okkar, Bláskógaskóla 
Laugarvatni. 

Eitt af markmiðum okkar í 
útinámi, sem er stór þáttur í okk-
ar stefnu, er að efla þrautsegju 
nemenda og þekkingu á náttúru 
og lífríki í nærumhverfi skól-
ans. Við færum þeim verkfæri 
til framtíðar sem viðkemur því 
að njóta ferska loftsins og nátt-
úrunnar. Eftir vangaveltur um 
framhaldið og framtíðarsýnina 
vildum við efla gönguskíðaþátt-
inn enn frekar og leituðum því 
til þeirra félaga sem reglulega 
hvetja okkur áfram til góðra 
verka um styrk til að kaupa fleiri 
skíði. Eins og við vissum var 
stuðningurinn mikill og rausnar-
legur og eigum við því ,,bekkj-
arsett“ af skíðum og nýtum þau 

Menntandi 
gönguskíðamenning

vel og reglulega í hvers kyns 
samþættingu náms. Nemendur 
og kennarar hafa tök á því að 
fá lánuð skíði ef vill utan skóla-
tíma.

Þau félög sem um ræðir eru: 
Kvenfélag Laugdæla, Lions-
klúbbur Laugdæla og Ung-
mennafélag Laugdæla. Þökkum 
við hér opinberlega fyrir frá-
bæra viðbót í öflugt starf. 

Vissulega erum við heppin í 
okkar fallega umhverfi sem um-
lykur skólann sem sannarlega er 
hægt að segja að sé stór hluti af 
okkar lífsgæðum sem hér lifum 
og störfum. Þessi leið í kennslu 
skapar undrun og hvetur vissu-
lega til farsældarmenntunar sem 
er mikivægt að horfa til í skóla-
starfi. Við sendum keflið áfram 
og viljum hvetja aðra til að efla 
heilbrigði, hreyfingu og gleði 
sem við sjáum að hefur aukist 
til muna. 

Elfa Birkisdóttir,
skólastjóri Bláskógaskóla 

Laugarvatni.

Tríóið f.v. Þorsteinn Aron, Anton Breki og Sigurður Óli 
við undirskriftina ásamt Dean Martin, þjálfara meistara-
flokks karla. Ljósmynd: Umf. Selfoss

Tap í Hleðsluhöllinni
HANDBOLTI Selfoss tapaði í sein-
ustu viku gegn Haukum með 
10 mörkum, 25-35, þegar liðin 
mættust í Hleðsluhöllinni.

Jafnræði var á með liðunum í 
upphafi en um miðbik fyrri hálf-
leiks skellti markvörður Hauka í 
lás. Samhliða því fóru dauðafær-
in að enda í stöng eða framhjá og 
skoraði Selfoss eitt mark síðustu 
13 mínútur hálfleiksins, staðan 
að honum loknum 8-15.

Selfyssingar byrjuðu síðari 
hálfleik illa og skoruðu gestirnir 
fyrstu þrjú mörkin. Eftir það má 
segja að leikurinn hafi fjarað út 
og kláruðu yngri strákarnir leik-

Tryggvi átti góðan leik gegn Haukum 
bæði í sókn og vörn. Ljósmynd: Umf. 
Selfoss/JÁE

inn með sóma. Lokatölur 25-35.
Mörk Selfoss:Tryggvi Þóris-

son og Daníel Karl Gunnarsson 
5, Einar Sverrisson 4/2, Haukur 
Þrastarson 4/1, Guðjón Baldur 
Ómarsson og Guðni Ingvarsson 
2, Alexander Egan og Hergeir 
Grímsson 1. Varin skot: Alex-
ander Hrafnkelsson 8 og Einar 
Baldvin Baldvinsson 7.

Selfoss er áfram í 5. sæti Olís-
deildarinnar með 25 stig, tveim-
ur sigrum á eftir Haukum og Aft-
ureldingu þegar tvær umferðir 
eru eftir af deildarkeppninni en 
vegna samkomubanns er óljóst 
með lok deildarkeppninnar. -sóh

Tanja og Mads þjálfa Ísland
FIMLEIKAR Tanja Birgisdótt-
ir og Mads Pind Lochmann 
Jensen þjálfarar hjá fimleika-
deild Selfoss hafa verið ráðin 
sem landsliðsþjálfarar Íslands 
fyrir Evrópumótið í hópfim-
leikum sem fram fer í Dan-
mörku í október 2020. Tanja 
mun þjálfa kvennalið Íslands 
en Mads blandað lið unglinga. 

Við erum stolt af þessu vali og 
óskum þeim innilega til ham-
ingju.

KNATTSPYRNA Selfyssingurinn 
Barbára Sól Gísladóttir var 
í aðalhlutverki með U19 ára 
landsliði Íslands sem tók þátt á 
æfingamóti á La Manga í byrj-
un mars.

Ísland vann alla þrjá leiki 
sína á La Manga, gegn Sviss, 
Ítalíu og Þýskalandi og gerði 
Barbára sér lítið fyrir og skor-
aði í þeim öllum. Þess má geta 
að þetta var fyrsti sigur U19 
ára liðs Íslands gegn Þýska-
landi í sögunni.

Clara Sigurðardóttir leik-
maður Selfoss var einnig valin 
í hópinn fyrir mótið en varð að 
draga sig út úr hópnum vegna 
meiðsla.

Barbára í aðalhlutverki á La Manga

Barbára (nr. 7) skoraði í öllum leikjum U19 ára landsliðsins á La Manga. 
Ljósmynd: KSÍ

RAFÍÞRÓTTIR Laugardaginn 4. mars var haldin 
hörku góð vinnustofa um rafíþróttir í samvinnu 
Umf. Selfoss og Sveitarfélagsins Árborgar. 
Fimmtán áhugasamir einstaklingar mættu á svæð-
ið og þar af fulltrúar frá rafíþróttastarfinu hjá ná-
grönnum okkar í Þorlákshöfn.

Ólafur Hrafn Steinarsson hjá Rafíþróttasam-
tökum Íslands stýrði deginum. Dagurinn opnaði 
á áhugaverðum fyrirlestri Ólafs um rafíþróttir og 
starf í kringum þær með almennum hætti. Síðari 
hluti dagsins fór í að skoða starfið í meiri nær-
mynd og praktísk verkefni unnin.

Það er óhætt að segja að dagurinn hafi verið 
góður innblástur fyrir viðstadda enda gefandi að 
hlusta á fólk tala af ástríðu um áhugamálin sín.

Við hlökkum svo til að tala um næstu skref hjá 
okkur. -áþg

Áhugaverð vinnustofa

Ljósmynd: UMFS.

Samið við þrjá 
leikmenn 

framtíðarinnar
KNATTSPYRNA Þrír ungir leikmenn skrifuðu undir 
tveggja ára samning við knattspyrnudeild Selfoss í 
vikunni. Þetta eru þeir Þorsteinn Aron Antonsson, 
Anton Breki Viktorsson og Sigurður Óli Guðjóns-
son.

Þetta er fagnaðarefni fyrir knattspyrnuna á Sel-
fossi og verður gaman að sjá þá vaxa og dafna í 
vínrauðu treyjunni.
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KRAFTLYFTINGAR Sigríður Sig-
urjónsdóttir íþrótta kona frá 
Suðra á Selfossi keppti á Arnold 
Classic þann 8. mars sl.

Arnold Classic var með mjög 
breyttu sniði þetta árið vegna 
C-19 veirunnar og miklar var-
úðaráðstafanir gerðar til að 
minnka smitleiðir og auka ör-
yggi keppenda og þeirra sem að-
gang höfðu að keppnishöllinni.

Að þessu sinni var ákveðið að 
aflýsa mörgum keppnisgreinum 
á mótinu og takmarka aðgang að 
keppnum þannig að í raun voru 
það aðeins keppendur, þjálfarar, 
fylgdarmenn og aðstandendur 
sem höfðu grænt armband sem 
fengu aðgang. 

Eins og einn starfsmaður 
mótsins sagði við mig, það eru 
ca. 200.000 manns færra hérna á 
svæðinu en er öllu jafna og það 
segir sitt.

Auðvitað kom Arnold 
Schwarzenegger sjálfur í keppn-
ishöllina, spjallaði við keppend-
ur og aðra sem í höllinni voru 
og var ánægður með hvað allt 
fór vel fram á mótinu, hann kom 
inn á stöðu mála í heiminum og 
sagði að minnstu munaði að öllu 
mótinu hefði verið aflýst. 

Sigríður fór ásamt að-
stoðarkonu sinni Vilhelmínu S. 
Smáradóttur í þetta skemmtilega 
ferðalag sem hófst miðviku-
daginn 4. mars og heimkoma 
var þriðjudagurinn 10. mars.

Ferðalagið til Columbus 
í Ohio var u.þ.b. 15 tímar í 
heildina en leið hratt og gekk 

vel. Fyrst var flogið til Wash-
ington og þaðan eftir nokkra 
klst. bið til Columbus Ohio.

Komið var á leiðarenda um 
miðnætti og því gekk furðu vel 
að stilla líkamsklukkuna því 
það var farið strax að sofa enda 
klukkan fimm á íslenskum tíma.

Strax fyrsta morguninn og 
alla daga fram að keppni var far-
ið í Powerhouse líkamsræktina 
en mikilvægt var að koma flug-
þreytunni burt og virkja vöðvana 
fyrir átök sunnudagsins.

Dagarnir fyrir keppni voru 
notaðir í uppbyggingu, skoða 
sig um í borginni og taka því 
rólega, horfa á Hafþór Júlíus 
keppa ásamt fjölskyldu hans 
í áhorfendastúkunni og vera í 
góðra vina hópi.

Allir keppendur innan raða 
fatlaðra, aðstoðarmenn og 
stjórnendur fóru saman út að 
borða í boði mótsins. Þarna 
kynntust allir mjög vel og 
mynduðust sterk vinabönd sín á 

milli sem eiga eftir að vera ævi-
löng. Margir þessara keppenda 
munu koma til Íslands fyrstu 
helgina í júni og keppa á alþjóð-
legu móti þ.e. Viking Strength 
Challange sem haldið hefur ver-
ið samhliða Víkingahátíðinni í 
Hafnarfirði ár hvert en þar munu 
fatlaðir sem og ófatlaðir tak-
ast á og keppa í aflraunum. Að 
þessu sinni er verið að vinna að 
skipulagningu keppninnar en af 
mörgum óviðráðanlegum ástæð-
um er möguleiki á að einhverjar 
breytingar verða að þessu sinni.

Sigríður varð í 3. sæti í stand-
andi flokki 1 innan raða fatlaðra 
á Arnold Classic-Strongman.

Hún sigraði eina grein af 
þremur með miklum yfirburð-
um og bætti sitt eigið met þegar 
hún tók 11 lyftur í réttstöðu með 
130 kíló.

Hún stóð sig einnig vel í hin-
um tveimur greinunum þrátt fyr-
ir að vera ekki með eins mikla 
æfingu í þeim. Þess má geta að 
þetta er aðeins annað mótið sem 
Sigríður tekur þátt í aflraunum 
og það fyrsta á erlendri grundu. 
Frábær frammistaða í alla staði.

Keppendur innan fatlaðra 
hafa misjafnan bakgrunn og 
margar ástæður eru fyrir fötlun 
þeirra. Þarna eru margir einstak-
lingar sem hafa orðið fyrir 
slysi, útlimamissi vegna veik-
inda, eru blindir eða sjónskert-
ir, með þroskaskerðingu eða 
hreyfiskerðingu af ýmsu tagi 
allt frá fæðingu en láta ekkert af 
þessu stoppa sig. 

Á þessu móti lærðum við 
mikið og sáum að þarna eru 
óteljandi möguleikar og ekkert 
sem getur komið í veg fyrir að 
þeir sem vilja og hafa áhuga geti 
tekið þátt. 

Æfingarnar eru einstaklings-
miðaðar þannig að allir keppa 
við sína jafningja og keppnin 
oftar en ekki hörð og spennandi.

Skemmitleg, áhugaverð og 
lærdómsrík keppnisferð í alla 
staði.

En þá má ekkert slá slöku 
við hjá Sigríði því núna hefst 
undirbúningur fyrir Sterkustu 
fötluðu konu Íslands og Viking 
Strength Challange en síðan er 
það Heimsmeistaramótið sem 
haldið verður í Þýskalandi í 
ágúst.

Takk fyrir stuðninginn!
Sigríður Sigurjónsdóttir þakk-
ar fyrir frábæran stuðning! 
Einstaklingar sem og fyrir-
tæki og félagasamtök styrktu 
þessa ferð, án ykkar allra hefði 
þessi ferð aldrei geta orðið að 
veruleika.

Kvennfélagið
Hallgerður

Ásbjörn
Óskarsson

Frábær árangur á Arnold Classic

steinnsteina

Þeir sem styrktu Sigríði:

HESTAÍÞRÓTTIR Vetrarleikar FSu 
voru haldnir þann 19. febrúar 
síðastliðinn. Fyrsta árs nem-
ar af hestabraut FSu sáu um 
að halda mótið á félagssvæði 
Sleipnis á Selfossi. Keppt var 
í tveimur greinum, töltkeppni 
og mjólkurtölti. Áætlað var 
að halda einnig kappreiðar en 
vegna veðurs og færðar var 
það því miður fellt niður. Góð 
þátttaka var á mótinu í báðum 
greinum og heppnaðist mótið 
vel. Nóg var af verðlaunum 
svo að allir þátttakendur voru 
settir í happdrætti og hlutu 
þátttökuverðlaun.

Úrslit mótsins voru 
með þessum hætti: 
Töltkeppni: 1. Gyða Svein-
björg Kristinsdóttir og 
Skálmöld frá Eystra-Fróðholti, 

2.Thelma Dögg Tómasdótt-
ir og Taktur frá Torfunesi, 3. 
Kristín Hrönn Pálsdóttir og 
Gaumur frá Skarði.

Mjólkurtölt: 1. Kári Kristins-
son og Hrólfur frá Hraunholti, 
2. Þórey Hekla Ægisdóttir 
og Gná frá Egilsstaðakoti, 3. 
Sunna Lind Sigurjónsdóttir og 
Skjálfti frá Efstu-Grund.

Veitt voru verðlaun fyrir efni-
legasta parið og hlutu þau 
Katrín Ósk Kristjánsdóttir og 
Höttur frá Austurási farandgrip 
sem gefinn var af Dimmuborg. 
Einnig voru reiðmennskuverð-
launin veitt í boði hestavöru-
verslunarinnar Baldvin og 
Þorvaldur og hlaut Thelma 
Dögg Tómasdóttir glæsilegt 
höfuðleður og nasamúl.

Vetrarleikar FSu 2020

HANDBOLTI Stelpurnar í 8. 
flokki fóru á skemmtilegt 
handboltamót í Mosfellsbæ í 
febrúar. Stelpurnar stóðu sig 

virkilega vel og var gleðin að 
sjálfsögðu í fyrirrúmi.

Ljósmyndir frá foreldrum 
og þjálfurum Umf. Selfoss.

Selfoss 4

Selfoss 1Selfoss 3

Selfoss 2Selfoss 5

Gleðin í fyrirrúmi í Mosfellsbæ
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Sælt veri fólkið. Mig langar til 
að deila með ykkur eftirfarandi.
Ég er íbúi í Árborg (a.m.k er 

mér sagt það) áður íbúi í Sand-
víkurhreppi hinum forna en mér 
líður eins og ég sé eitt af óhreinu 
börnum Evu og er búið að líða 
þannig lengi.

Förum aftur í tímann, þegar 
til stóð að sameina sveitarfé-
lögin þá reyndum við í Sand-
víkurhreppnum að fá fund um 
hvernig ætti að standa að þessu 
en fátt var um svör. Til dæmis 
spurðum við hvort rotþrær yrðu 
tæmdar hjá okkur en svarið var 
að við mættum nú þakka fyrir að 
þurfa ekki að borga holræsa-og 
gatnagerðargjöld en þess ber að 
geta að þetta voru ekki núverandi 
ráðamenn.

Þess ber  einnig að geta að á 
þessum tíma vorum við ásamt 
fleiri íbúum hreppsins búin að 
kaupa rotþró, malbika og leggja 
ljósastaura við heimreið  á eiginn 
kostnað.

Rafmagn: Við þurfum að 
borga hærra verð fyrir rafmagn 
því Rarik á okkur víst  en í þétt-
býli er það HS-veitur.

Hjólastígar: Í upphafi sam-
einingar var talað um að tengja 
allt svæðið með hjólreiðastígum, 
það gengur andskoti hægt hér. Á 
Selfossi sér maður að upp spretta 
malbikaðir hjólastígar, götur og 
götulýsing áður en fólk flytur í 
hverfið en hér er manni talin trú 
um að  jarðvegurinn þurfi að síga 
í mörg ár áður en malbikað er. 
Þarf ekkert að síga á Selfossi? Ég 
byrjaði að hjóla hér á malarveg-
um, síðan kom malbik sem var 
mikill munur en nú hefur um-
ferðin aukist alveg gífurlega svo 
maður er í sífelldri lífshættu.

 Strætisvagn: Þegar strætó fór 
að ganga þá hljóðaði auglýsingin 
svona: „og að sjálfsögðu mun 
strætó stoppa í Tjarnarbyggð á 
báðum leiðum“ en þegar ein ná-
grannakona mín, sem býr í Sand-
vík og þar er nú hálfgert þéttbýli, 
hringdi og spurði hvað íbúar í 
„gamla hreppnum“ ættu að gera  
þá var henni sagt að við yrðum 
að panta far kvöldinu áður.Veit 
ekki hvort svo er ennþá.

En þá tók nú steininn úr þegar 
kom að ljósleiðara þá kom nú 
heldur betur í ljós sú mismunun 
sem er í sveitarfélaginu.

Íbúar í Tjarnarbyggð og 
Byggðarhornsbyggð þurfa ekki 
að borga frekar en íbúar á Sel-
fossi Stokkseyri eða Eyrarbakka 
en allir aðrir þurfa að borga 250 
þús. Fossmúli sem er nú eigin-
lega innan Selfoss, Stekkar og 
Sandvíkurbæirnir, já og Geirakot 
eru steinsnar frá lögninni sem 
Míla lagði niður í Tjarnarbyggð. 
Nú var verið að tengja inn í hús 
hjá okkur (.m.k hálfu ári eftir að 
reikningur 250 þúsund kom inn 
á heimabankann hjá okkur) og 
það gekk ekki þrautalaust. Það 
komu hér 3 menn frá TRS  á 
fimmtudegi   en þegar þeir voru 
búnir að gera sitt þá virkaði ekk-
ert, þá þurfti að sækja um leyfi 
hjá Gagnaveitunni til að skoða 
tengingu í kassa út við veg.  En 
þeir eiga kassann. Á mánudegi 
komu svo menn frá fyrirtæki 
á vegum Gagnaveitunnar frá 
Reykjavík og í ljós kom að þeir 
höfðu gleymt að tengja í kassan-
um.

Veit ekki einhver um leið til 
að gera þetta örlítið flóknara, já 
og dýrara? Ja maður spyr sig.

 En ég spyr ykkur í bæjarstjórn 

hvernig var valið hvaða fyrirtæki 
fengi verkið, var þetta boðið út? 
Hvað réði því að ekki var samið 
við Mílu um að nota lögnina 
sem fyrir er og hver ákvað hver 
ætti að borga og hver ekki?  Var 
það bæjarstjórnin eða var það 
Gagnaveitan? Þegar við áttum 
kindur þá var það erfið ákvörðun 
að velja líflömb eða öllu held-
ur hver ætti að  deyja. Þar réðu 
erfðaþættir, svo sem  frjósemi, 
útlit, mjólkurlagni og júgurstæði 
móður og fl. og fl. Ég geri ekki 
ráð fyrir að þið notist við þá að-
ferð,  og ekki voru það póstnúm-
erin,  801 er líka í Tjarnarbyggð 
og Byggðarhorni svo hvað réði 
hverjum ætti að „slátra“. Er ein-
hver heimild í lögum um að það 
megi mismuna þegnum sem búa 
í sama sveitarfélagi? 

Í ljósi alls þessa þá myndi ég 
ekki ráðleggja nokkru fámennu 
sveitarfélagi að sameinast fjöl-
mennu.

Mín upplifun er sú að Sand-
víkurhreppur hafi klemmst á 
milli Selfoss og strandar.

En svo allrar sanngirni sé gætt 
þá er hitaveitan á sama verði í 
allri Árborg (en ég held ég megi 
fullyrða að hún var  dýrari hjá 
okkur fyrst eftir sameiningu).

Fasteignagjöld veit ég ekki 
annað en sé sama prósenta hjá 
öllum en það er lægra fasteigna-
mat (og fasteignaverð) utan Sel-
foss.

Ég mun því  óska  eftir að fá 
endurgreiddar þessar 250 þúsund 
krónur á grundvelli jafnréttislaga.

Með kveðju, Margrét Helga 
Steindórsdóttir, Stekkum í fyrrum 

Sandvíkurhreppi nú í Árborg.

Opið bréf til bæjarstjórnar Árborgar

Alexander Freyr Olgersson, 
tónlistarmaður á Selfossi 

vinnur um þessar mundir að 
skemmtilegri barnaplötu sem 
mun fá nafnið Út í geim og heim 
aftur. Um er að ræða 14 laga plötu 
sem er með leikþáttum inni á 
milli. Leikþættirnir og lögin vefj-
ast svo saman og tengjast í heila 
sögu. „Mig hefur dreymt um að 
gera barnaplötu frá 2010. Í sum-
ar vorum við svo á ferðalagi og 
spiluðum niður úr öllum barna-
plötunum. Ég sá að það vantaði 
eitthvað nýtt og ferskt.“

Undir áhrifum frá  
níunda áratugnum
„Sagan fjallar um ofurstrák-
inn Ofur-Ólaf og geimstelpuna 
Geim-Gerði. Þau eru kölluð 
á plánetuna og konungsríkið 
„Ruglumbull“ til þess að stöðva 
illmennið Demónus Þumaltröll. 
Hann er búinn að taka yfir kóngs-
ríkið og heldur þegnum þess í 
gíslingu,“ segir Alexander um 
söguþráðinn. Alexander segir að 
platan sé popp/rokk með miklum 
áhrifum frá níunda áratugnum. 
„Markmiðið er að platan verði 
skemmtileg fyrir fullorðna og 
börn. Hún er uppbyggileg að auki 
og tekur á ýmsum þemum eins 
og vináttu, heiðarleika, varnar-
leysi og tilfinningum“. Hvernig 
er að sjá verkefnið sitt lifna við 
og verða gætt lífi? „Það er alveg 
magnað að sjá þetta lifna við. 
Þetta fer frá því að vera eitthvað 
lítið og innihaldslaust yfir í meira 
og stærra. Maður sér þetta vaxa 
og nú er komin góð mynd á þetta. 

Þetta er dálítið eins og að byggja 
hús.“

Mikilvægt að fá sem 
flesta að verkefninu
Platan er eins og áður sagði sam-
bland af tónlist og leikþáttum. Al-
exander sagði að hann hefði lang-
að til að blanda þessum formum 
saman. „Mig langaði til að hafa 
persónur og heildarsögu þannig 
að öll lögin tengist og leikþættirn-
ir á milli líka. Þó ég spili megnið 
af tónlistinni sjálfur hef ég fengið 
fullt af frábæru tónlistarfólki og 
leiklistarfólki til að aðstoða mig 
við gerð hennar. Það eru svo eig-
inlega bara Sunnlendingar sem 
koma að plötunni.“ Þá segir Al-
exander að það sé honum mikil-
vægt að sem flestir geti komið að 
verkefninu. Þá hafi þeir sem komi 
að þessu tækifæri á að taka þátt í 
svona vinnu og eigi möguleika á 
að koma sér á framfæri í gegnum 
plötuna. „Það er gaman að gefa 
ungu fólki tækifæri.“

Verkefnið ryður  
brautina fyrir fleiri verkefni
Að ráðast í það að gera heila plötu, 
vinna hana sjálfur og gera allt 
sem því viðkemur hlýtur að vera 
viðamikið verkefni. Við spyrjum 
Alexander aðeins út í það. „Ég er 
búinn að vera tónlistarmaður, eða 
kalla mig tónlistarmann í sjö ár. 
Mig langaði til að taka allt ferlið. 
Taka upp tónlist, mixa og mastera 
og gefa út og auglýsa. Í rauninni 
til að ryðja brautina fyrir sjálfan 
mig. Þetta vindur svo vonandi 
eitthvað upp á sig.“

Viðtökurnar góðar
„Ég er ekkert búinn að gefa 
þetta út ennþá, en þeim sem ég 
sýni þetta líkar vel við efnið. Ég 
er með þetta á Karolinafund og 
þar hefur söfnunin gengið vel.“ 
Hægt er að kaupa ýmsar vörur 
af Alexander á Karolinafund og 
leggja til pening. Í staðinn getur 
fólk fengið plötuna senda þegar 
hún verður klár, fengið bol með 
lógói verkefnisins og fleira. Við 
hverjum áhugasama til að kíkja á 
Karolinafund og finna Alexand-
er þar inni og styrkja verkefnið. 
 -gpp

Út í geim og heim aftur

Í fundargerð bæjarstjórnar 
Hveragerðisbæjar kemur 

fram að búið sé að ráða Krist-
ínu Snorradóttur sem garð-
yrkjufulltrúa Hveragerðisbæjar. 
Ráðningin tekur gildi þann 1. 

apríl 2020 og fram til 1. október 
2021. Bæjarstjórn samþykkti 
jafnframt breytingar á skipuriti 
og starfslýsingum en garðyrkju-
fulltrúinn mun heyra beint undir 
bæjarstjóra.  -gpp

Garðyrkjufulltrúi ráðinn 
til Hveragerðisbæjar

Á fundi Eigna- og 
veitunefndar Árborgar 

var tekið til afgreiðslu tilboð 
sem bárust í verkið „stígar í 
Árborg 2020. Alls buðu átta 
aðilar í verkið. Kostnaðaráætl-

un frá verkfræðistofunni Eflu 
hljóðaði upp á alls 35.579.000 
kr. Lægstbjóðandi var Borgar-
verk með 31.402.000 kr. Hæst 
bauð í verkið fyrirtækið Urð 
og grjót ehf. með 39.998.000 

Stígar í Árborg 2020 – opnun tilboða
kr. Nefndin hefur falið sviðs-
stjóra mannvirkja- og um-
hverfissviðs að ganga til 
samninga við lægstbjóðanda 
svo fremi sem þeir uppfylli 
kröfur útboðsgagna.  -gpp

Ferskar fréttir á hverjum degi! 
Kíktu við!
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Aukið fjármagn til 
ferðamannastaða í þjóðskógunum

Í þriggja ára verkefnaáætlun 
um uppbyggingu innviða til 

ferða mannastaða til verndar 
nát túru og menningar sögu
legum minjum renna alls 95,6 
mill jónir króna til verkefna í 
þjóðskógum árin 20202022. 
Stærstu verkefnin eru í viðhald 
göngu leiða í Þórsmörk og 
Goða landi, en nýtt þjónustuhús 
og eldaskáli í Vaglaskógi hlýtur 
einnig drjúgan styrk.

Lögð hefur verið fram ný 
framkvæmdaáætlun landsáætl
unar um uppbyggingu inn viða 
til verndar náttúru og menn
ingar sögulegum minjum sem 
gildir til og með árinu 2022. 
Þar er gerð grein fyrir því fjár
magni sem ráðstafað hefur 
verið til áætlunarinnar og þeim 
verkefnum sem stefnt er að á 
þessum tíma.

Alþingi samþykkti árið 
2018 þingsályktun um slíka 
lands áætlun til ársins 2029. 
Ráð herra umhverfismála setti 

fram stefnumótandi áherslur 
um að sinnt skyldi sérstaklega 
friðlýstum svæðum, hlúð að 
svæðum sem væru undir miklu 
álagi vegna ferðamanna, að 
landvarsla skyldi efld og leiðir 
útfærðar sem stýrt gætu umferð 
ferðamanna í þágu verndar 
náttúru og minja. Jafnframt 
skyldi stuðlað að aukinni 
fagmennsku, vandaðri hönnun 
og unnið að framtíðarsýn ásamt 
samræmingu og samhæfingu 
þeirra sem að vernd náttúru og 
minja starfa.

Framlög til verkefna 
í þjóðskógunum
Á árinu 2020 er samkvæmt 
áætluninni til ráðstöfunar rúmur 
milljarður króna. Alls hljóta 
verkefni á vegum Skóg ræktar
innar 95,6 milljónir króna úr 
verkefnaáætluninni árin 2020 
til 2022. Eru þetta svipaðar 
upphæðir og fengist hafa á 
síðustu árum til sambærilegra 

verkefna.
Til þjónustuhúss og eldaskála 

í Vaglaskógi er úthlutað 35 
milljónum króna árin 2020
2021. Hönnun hússins er að 
mestu lokið og er stefnt á að 
hefja framkvæmdir þegar 
snjóa leysir og má búast við 
að byggingu hússins verði að 
miklu leyti lokið haustið 2021. 
Þetta verður svipuð bygging og 
reist var eftir verðlaunatillögu 
í Laugarvatnsskógi og þykir 
hafa tekist vel. Eins og í 
Laugarvatnsskógi verður bygg
ingin í Vaglaskógi reist úr 
íslensku timbri. Hún bætir mjög 
aðstöðu gesta í skóginum, ekki 
síst hópa sem þangað koma.

Viðhald og uppbygging 
gönguleiða í Haukadalsskógi 
og tenging við Geysissvæðið 
fær einnig framlag úr áætluninni 
árið 2022. Sem kunnugt er liggur 
nú fyrir til umsagnar tillaga til 
frið unar Geysissvæðisins sem 
snertir þjóðskóginn í Hauka

dal lítillega. Betri tenging milli 
Geysissvæðisins og Hauka
dalsskógar og betrum bætur á 
göngu leiðum bætir aðgengi að 
skóg inum og stuðlar jafn framt 
að vernd svæðisins.

Við Hjálparfoss verður 
áfram unnið að bættri aðstöðu. 
Þegar hefur mikið verið unnið 
undir stjórn Skógræktarinnar 
að aðgerðum til að draga úr 
álagi af ferðamannastraumnum 
en eftir er að gera aðstöðu 
fyrir ferðafólkið við fossinn 
viðunandi. Gerð salernisaðstöðu 
er í lokafrágangi, en einnig 
verður unnið að viðhaldi 
gönguleiða og aðstöðu. 
Verður einni milljón veitt til 
verkefnisins í ár og næsta ár.

Sömuleiðis verður unnið 
að uppbyggingu og viðhaldi 
göngu leiða í þjóðskóginum 
á Laugarvatni og í skógar
reitnum við Systrafoss á Kirkju
bæjarklaustri. Til þessara 
verkefna er úthlutað einni 

milljón á hvorn stað árin 2020 
og 2021.

Stærsta úthlutunin til verkefna 
í umsjón Skógræktarinnar er svo 
til ýmissa verkefna í Þórsmörk 
og Goðalandi. Þar verður áfram 
unnið að því að bæta merk
ingar og eins og venjulega 
verður líka unnið við ýmsar 
nýframkvæmdir á gönguleiðum, 
viðhald eldri stígamannvirkja 
og verkefni sem stuðla að því 
að vernda landið rofi vegna 
álags af ferðamönnum. Til 
þessara verkefna er varið 15
17 milljónum króna árlega árin 
20202022. 

 Texti: PH – skogur.is.

BUXNADAGARBUXNADAGAR
20-50% AFSLÁTTUR
Við sendum frítt 

heim til þín!

Opnum endurbætta 
vefverslun 19. mars.

tiskuverslun.is

Sterkur sunnlenskur 
auglýsingamiðill 

í yfir 50 ár.

Stærstu styrkirnir til verkefna á vegum Skógræktarinnar renna til framkvæmda og viðhalds á Þórsmörk og Goðalandi. 
Þar hafa verið þróaðar aðferðir til að útbúa vönduð stígamannvirki sem falla vel að landinu og verja það fyrir álagi 
vegna ferðamannastraums. Íslenskt timbur er mikið notað í mannvirkin. Ljósmynd: Pétur Halldórsson Frá vígslu þjónustuhúss í Laugarvatnsskógi. 
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Sælt veri fólkið. Mig langar til 
að deila með ykkur eftirfarandi.
Ég er íbúi í Árborg (a.m.k er 

mér sagt það) áður íbúi í Sand-
víkurhreppi hinum forna en mér 
líður eins og ég sé eitt af óhreinu 
börnum Evu og er búið að líða 
þannig lengi.

Förum aftur í tímann, þegar 
til stóð að sameina sveitarfé-
lögin þá reyndum við í Sand-
víkurhreppnum að fá fund um 
hvernig ætti að standa að þessu 
en fátt var um svör. Til dæmis 
spurðum við hvort rotþrær yrðu 
tæmdar hjá okkur en svarið var 
að við mættum nú þakka fyrir að 
þurfa ekki að borga holræsa-og 
gatnagerðargjöld en þess ber að 
geta að þetta voru ekki núverandi 
ráðamenn.

Þess ber  einnig að geta að á 
þessum tíma vorum við ásamt 
fleiri íbúum hreppsins búin að 
kaupa rotþró, malbika og leggja 
ljósastaura við heimreið  á eiginn 
kostnað.

Rafmagn: Við þurfum að 
borga hærra verð fyrir rafmagn 
því Rarik á okkur víst  en í þétt-
býli er það HS-veitur.

Hjólastígar: Í upphafi sam-
einingar var talað um að tengja 
allt svæðið með hjólreiðastígum, 
það gengur andskoti hægt hér. Á 
Selfossi sér maður að upp spretta 
malbikaðir hjólastígar, götur og 
götulýsing áður en fólk flytur í 
hverfið en hér er manni talin trú 
um að  jarðvegurinn þurfi að síga 
í mörg ár áður en malbikað er. 
Þarf ekkert að síga á Selfossi? Ég 
byrjaði að hjóla hér á malarveg-
um, síðan kom malbik sem var 
mikill munur en nú hefur um-
ferðin aukist alveg gífurlega svo 
maður er í sífelldri lífshættu.

 Strætisvagn: Þegar strætó fór 
að ganga þá hljóðaði auglýsingin 
svona: „og að sjálfsögðu mun 
strætó stoppa í Tjarnarbyggð á 
báðum leiðum“ en þegar ein ná-
grannakona mín, sem býr í Sand-
vík og þar er nú hálfgert þéttbýli, 
hringdi og spurði hvað íbúar í 
„gamla hreppnum“ ættu að gera  
þá var henni sagt að við yrðum 
að panta far kvöldinu áður.Veit 
ekki hvort svo er ennþá.

En þá tók nú steininn úr þegar 
kom að ljósleiðara þá kom nú 
heldur betur í ljós sú mismunun 
sem er í sveitarfélaginu.

Íbúar í Tjarnarbyggð og 
Byggðarhornsbyggð þurfa ekki 
að borga frekar en íbúar á Sel-
fossi Stokkseyri eða Eyrarbakka 
en allir aðrir þurfa að borga 250 
þús. Fossmúli sem er nú eigin-
lega innan Selfoss, Stekkar og 
Sandvíkurbæirnir, já og Geirakot 
eru steinsnar frá lögninni sem 
Míla lagði niður í Tjarnarbyggð. 
Nú var verið að tengja inn í hús 
hjá okkur (.m.k hálfu ári eftir að 
reikningur 250 þúsund kom inn 
á heimabankann hjá okkur) og 
það gekk ekki þrautalaust. Það 
komu hér 3 menn frá TRS  á 
fimmtudegi   en þegar þeir voru 
búnir að gera sitt þá virkaði ekk-
ert, þá þurfti að sækja um leyfi 
hjá Gagnaveitunni til að skoða 
tengingu í kassa út við veg.  En 
þeir eiga kassann. Á mánudegi 
komu svo menn frá fyrirtæki 
á vegum Gagnaveitunnar frá 
Reykjavík og í ljós kom að þeir 
höfðu gleymt að tengja í kassan-
um.

Veit ekki einhver um leið til 
að gera þetta örlítið flóknara, já 
og dýrara? Ja maður spyr sig.

 En ég spyr ykkur í bæjarstjórn 

hvernig var valið hvaða fyrirtæki 
fengi verkið, var þetta boðið út? 
Hvað réði því að ekki var samið 
við Mílu um að nota lögnina 
sem fyrir er og hver ákvað hver 
ætti að borga og hver ekki?  Var 
það bæjarstjórnin eða var það 
Gagnaveitan? Þegar við áttum 
kindur þá var það erfið ákvörðun 
að velja líflömb eða öllu held-
ur hver ætti að  deyja. Þar réðu 
erfðaþættir, svo sem  frjósemi, 
útlit, mjólkurlagni og júgurstæði 
móður og fl. og fl. Ég geri ekki 
ráð fyrir að þið notist við þá að-
ferð,  og ekki voru það póstnúm-
erin,  801 er líka í Tjarnarbyggð 
og Byggðarhorni svo hvað réði 
hverjum ætti að „slátra“. Er ein-
hver heimild í lögum um að það 
megi mismuna þegnum sem búa 
í sama sveitarfélagi? 

Í ljósi alls þessa þá myndi ég 
ekki ráðleggja nokkru fámennu 
sveitarfélagi að sameinast fjöl-
mennu.

Mín upplifun er sú að Sand-
víkurhreppur hafi klemmst á 
milli Selfoss og strandar.

En svo allrar sanngirni sé gætt 
þá er hitaveitan á sama verði í 
allri Árborg (en ég held ég megi 
fullyrða að hún var  dýrari hjá 
okkur fyrst eftir sameiningu).

Fasteignagjöld veit ég ekki 
annað en sé sama prósenta hjá 
öllum en það er lægra fasteigna-
mat (og fasteignaverð) utan Sel-
foss.

Ég mun því  óska  eftir að fá 
endurgreiddar þessar 250 þúsund 
krónur á grundvelli jafnréttislaga.

Með kveðju, Margrét Helga 
Steindórsdóttir, Stekkum í fyrrum 

Sandvíkurhreppi nú í Árborg.

Opið bréf til bæjarstjórnar Árborgar

Alexander Freyr Olgersson, 
tónlistarmaður á Selfossi 

vinnur um þessar mundir að 
skemmtilegri barnaplötu sem 
mun fá nafnið Út í geim og heim 
aftur. Um er að ræða 14 laga plötu 
sem er með leikþáttum inni á 
milli. Leikþættirnir og lögin vefj-
ast svo saman og tengjast í heila 
sögu. „Mig hefur dreymt um að 
gera barnaplötu frá 2010. Í sum-
ar vorum við svo á ferðalagi og 
spiluðum niður úr öllum barna-
plötunum. Ég sá að það vantaði 
eitthvað nýtt og ferskt.“

Undir áhrifum frá  
níunda áratugnum
„Sagan fjallar um ofurstrák-
inn Ofur-Ólaf og geimstelpuna 
Geim-Gerði. Þau eru kölluð 
á plánetuna og konungsríkið 
„Ruglumbull“ til þess að stöðva 
illmennið Demónus Þumaltröll. 
Hann er búinn að taka yfir kóngs-
ríkið og heldur þegnum þess í 
gíslingu,“ segir Alexander um 
söguþráðinn. Alexander segir að 
platan sé popp/rokk með miklum 
áhrifum frá níunda áratugnum. 
„Markmiðið er að platan verði 
skemmtileg fyrir fullorðna og 
börn. Hún er uppbyggileg að auki 
og tekur á ýmsum þemum eins 
og vináttu, heiðarleika, varnar-
leysi og tilfinningum“. Hvernig 
er að sjá verkefnið sitt lifna við 
og verða gætt lífi? „Það er alveg 
magnað að sjá þetta lifna við. 
Þetta fer frá því að vera eitthvað 
lítið og innihaldslaust yfir í meira 
og stærra. Maður sér þetta vaxa 
og nú er komin góð mynd á þetta. 

Þetta er dálítið eins og að byggja 
hús.“

Mikilvægt að fá sem 
flesta að verkefninu
Platan er eins og áður sagði sam-
bland af tónlist og leikþáttum. Al-
exander sagði að hann hefði lang-
að til að blanda þessum formum 
saman. „Mig langaði til að hafa 
persónur og heildarsögu þannig 
að öll lögin tengist og leikþættirn-
ir á milli líka. Þó ég spili megnið 
af tónlistinni sjálfur hef ég fengið 
fullt af frábæru tónlistarfólki og 
leiklistarfólki til að aðstoða mig 
við gerð hennar. Það eru svo eig-
inlega bara Sunnlendingar sem 
koma að plötunni.“ Þá segir Al-
exander að það sé honum mikil-
vægt að sem flestir geti komið að 
verkefninu. Þá hafi þeir sem komi 
að þessu tækifæri á að taka þátt í 
svona vinnu og eigi möguleika á 
að koma sér á framfæri í gegnum 
plötuna. „Það er gaman að gefa 
ungu fólki tækifæri.“

Verkefnið ryður  
brautina fyrir fleiri verkefni
Að ráðast í það að gera heila plötu, 
vinna hana sjálfur og gera allt 
sem því viðkemur hlýtur að vera 
viðamikið verkefni. Við spyrjum 
Alexander aðeins út í það. „Ég er 
búinn að vera tónlistarmaður, eða 
kalla mig tónlistarmann í sjö ár. 
Mig langaði til að taka allt ferlið. 
Taka upp tónlist, mixa og mastera 
og gefa út og auglýsa. Í rauninni 
til að ryðja brautina fyrir sjálfan 
mig. Þetta vindur svo vonandi 
eitthvað upp á sig.“

Viðtökurnar góðar
„Ég er ekkert búinn að gefa 
þetta út ennþá, en þeim sem ég 
sýni þetta líkar vel við efnið. Ég 
er með þetta á Karolinafund og 
þar hefur söfnunin gengið vel.“ 
Hægt er að kaupa ýmsar vörur 
af Alexander á Karolinafund og 
leggja til pening. Í staðinn getur 
fólk fengið plötuna senda þegar 
hún verður klár, fengið bol með 
lógói verkefnisins og fleira. Við 
hverjum áhugasama til að kíkja á 
Karolinafund og finna Alexand-
er þar inni og styrkja verkefnið. 
 -gpp

Út í geim og heim aftur

Í fundargerð bæjarstjórnar 
Hveragerðisbæjar kemur 

fram að búið sé að ráða Krist-
ínu Snorradóttur sem garð-
yrkjufulltrúa Hveragerðisbæjar. 
Ráðningin tekur gildi þann 1. 

apríl 2020 og fram til 1. október 
2021. Bæjarstjórn samþykkti 
jafnframt breytingar á skipuriti 
og starfslýsingum en garðyrkju-
fulltrúinn mun heyra beint undir 
bæjarstjóra.  -gpp

Garðyrkjufulltrúi ráðinn 
til Hveragerðisbæjar

Á fundi Eigna- og 
veitunefndar Árborgar 

var tekið til afgreiðslu tilboð 
sem bárust í verkið „stígar í 
Árborg 2020. Alls buðu átta 
aðilar í verkið. Kostnaðaráætl-

un frá verkfræðistofunni Eflu 
hljóðaði upp á alls 35.579.000 
kr. Lægstbjóðandi var Borgar-
verk með 31.402.000 kr. Hæst 
bauð í verkið fyrirtækið Urð 
og grjót ehf. með 39.998.000 

Stígar í Árborg 2020 – opnun tilboða
kr. Nefndin hefur falið sviðs-
stjóra mannvirkja- og um-
hverfissviðs að ganga til 
samninga við lægstbjóðanda 
svo fremi sem þeir uppfylli 
kröfur útboðsgagna.  -gpp

Ferskar fréttir á hverjum degi! 
Kíktu við!
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Aukið fjármagn til 
ferðamannastaða í þjóðskógunum

Í þriggja ára verkefnaáætlun 
um uppbyggingu innviða til 

ferða mannastaða til verndar 
nát túru og menningar sögu
legum minjum renna alls 95,6 
mill jónir króna til verkefna í 
þjóðskógum árin 20202022. 
Stærstu verkefnin eru í viðhald 
göngu leiða í Þórsmörk og 
Goða landi, en nýtt þjónustuhús 
og eldaskáli í Vaglaskógi hlýtur 
einnig drjúgan styrk.

Lögð hefur verið fram ný 
framkvæmdaáætlun landsáætl
unar um uppbyggingu inn viða 
til verndar náttúru og menn
ingar sögulegum minjum sem 
gildir til og með árinu 2022. 
Þar er gerð grein fyrir því fjár
magni sem ráðstafað hefur 
verið til áætlunarinnar og þeim 
verkefnum sem stefnt er að á 
þessum tíma.

Alþingi samþykkti árið 
2018 þingsályktun um slíka 
lands áætlun til ársins 2029. 
Ráð herra umhverfismála setti 

fram stefnumótandi áherslur 
um að sinnt skyldi sérstaklega 
friðlýstum svæðum, hlúð að 
svæðum sem væru undir miklu 
álagi vegna ferðamanna, að 
landvarsla skyldi efld og leiðir 
útfærðar sem stýrt gætu umferð 
ferðamanna í þágu verndar 
náttúru og minja. Jafnframt 
skyldi stuðlað að aukinni 
fagmennsku, vandaðri hönnun 
og unnið að framtíðarsýn ásamt 
samræmingu og samhæfingu 
þeirra sem að vernd náttúru og 
minja starfa.

Framlög til verkefna 
í þjóðskógunum
Á árinu 2020 er samkvæmt 
áætluninni til ráðstöfunar rúmur 
milljarður króna. Alls hljóta 
verkefni á vegum Skóg ræktar
innar 95,6 milljónir króna úr 
verkefnaáætluninni árin 2020 
til 2022. Eru þetta svipaðar 
upphæðir og fengist hafa á 
síðustu árum til sambærilegra 

verkefna.
Til þjónustuhúss og eldaskála 

í Vaglaskógi er úthlutað 35 
milljónum króna árin 2020
2021. Hönnun hússins er að 
mestu lokið og er stefnt á að 
hefja framkvæmdir þegar 
snjóa leysir og má búast við 
að byggingu hússins verði að 
miklu leyti lokið haustið 2021. 
Þetta verður svipuð bygging og 
reist var eftir verðlaunatillögu 
í Laugarvatnsskógi og þykir 
hafa tekist vel. Eins og í 
Laugarvatnsskógi verður bygg
ingin í Vaglaskógi reist úr 
íslensku timbri. Hún bætir mjög 
aðstöðu gesta í skóginum, ekki 
síst hópa sem þangað koma.

Viðhald og uppbygging 
gönguleiða í Haukadalsskógi 
og tenging við Geysissvæðið 
fær einnig framlag úr áætluninni 
árið 2022. Sem kunnugt er liggur 
nú fyrir til umsagnar tillaga til 
frið unar Geysissvæðisins sem 
snertir þjóðskóginn í Hauka

dal lítillega. Betri tenging milli 
Geysissvæðisins og Hauka
dalsskógar og betrum bætur á 
göngu leiðum bætir aðgengi að 
skóg inum og stuðlar jafn framt 
að vernd svæðisins.

Við Hjálparfoss verður 
áfram unnið að bættri aðstöðu. 
Þegar hefur mikið verið unnið 
undir stjórn Skógræktarinnar 
að aðgerðum til að draga úr 
álagi af ferðamannastraumnum 
en eftir er að gera aðstöðu 
fyrir ferðafólkið við fossinn 
viðunandi. Gerð salernisaðstöðu 
er í lokafrágangi, en einnig 
verður unnið að viðhaldi 
gönguleiða og aðstöðu. 
Verður einni milljón veitt til 
verkefnisins í ár og næsta ár.

Sömuleiðis verður unnið 
að uppbyggingu og viðhaldi 
göngu leiða í þjóðskóginum 
á Laugarvatni og í skógar
reitnum við Systrafoss á Kirkju
bæjarklaustri. Til þessara 
verkefna er úthlutað einni 

milljón á hvorn stað árin 2020 
og 2021.

Stærsta úthlutunin til verkefna 
í umsjón Skógræktarinnar er svo 
til ýmissa verkefna í Þórsmörk 
og Goðalandi. Þar verður áfram 
unnið að því að bæta merk
ingar og eins og venjulega 
verður líka unnið við ýmsar 
nýframkvæmdir á gönguleiðum, 
viðhald eldri stígamannvirkja 
og verkefni sem stuðla að því 
að vernda landið rofi vegna 
álags af ferðamönnum. Til 
þessara verkefna er varið 15
17 milljónum króna árlega árin 
20202022. 

 Texti: PH – skogur.is.

BUXNADAGARBUXNADAGAR
20-50% AFSLÁTTUR
Við sendum frítt 

heim til þín!

Opnum endurbætta 
vefverslun 19. mars.

tiskuverslun.is

Sterkur sunnlenskur 
auglýsingamiðill 

í yfir 50 ár.

Stærstu styrkirnir til verkefna á vegum Skógræktarinnar renna til framkvæmda og viðhalds á Þórsmörk og Goðalandi. 
Þar hafa verið þróaðar aðferðir til að útbúa vönduð stígamannvirki sem falla vel að landinu og verja það fyrir álagi 
vegna ferðamannastraums. Íslenskt timbur er mikið notað í mannvirkin. Ljósmynd: Pétur Halldórsson Frá vígslu þjónustuhúss í Laugarvatnsskógi. 
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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.

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.

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

KIRKJUR

HÚSNÆÐI ÓSKAST

NÁMSKEIÐ

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 

 

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.

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

þriðjudaga kl. 17:30 Hrísholti 8.

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

endurmenntun.lbhi.is
endurmenntun@lbhi.is • 433 5000
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Aðventistar
Laugardaginn 21. mars 2020 
verður lokað í safnaðarheimili 
aðventista á Eyravegi 67. Sam-
komuhald er í Aðvent kirkj unni, 
Ingólfsstræti 19, Reykjavík, en 
við bendum á að hægt er að 
fylgjast með á Youtube og velja 
Adventkirkjan. Samkoma byrjar 
kl. 11 og guðsþjónusta kl. 12. 
Borð hald eftir guðsþjónustu fell-
ur niður. Velkomin.

Íbúð óskast á Selfossi
Óska eftir 3ja herbergja íbúð á 
Selfossi sem fyrst. Uppl. í síma 
892 2434.

TUNGUMÁL
Spænskumælandi óskast

Sértu spænskumælandi borga 
ég 20.000 kr. fyrir eitt símtal til 
Spánar. Upplýsingar í síma 483 
3568.

A0 • A1 • A2 • LjósmyndiR
Vinnuteikningar • Plaköt

RúllustandAr
Sími 482 1944
selfoss@prentmetoddi.is
Eyravegur 25, Selfoss

CMYK

Blár 100 / 55 / 0 / 0

Rauður 0 / 100 / 100 / 0

Grár 0 / 0 / 0 / 50

Pantone

Blár P-293

Rauður P-485

Grár P-423

RGB

Blár 53 / 109 / 175

Rauður 189 / 45 / 33

Grár 151 / 151 / 151

Veflitur

Blár #356daf

Rauður #bd2d21

Grár #979797

Letur í slagorði

DIN Medium

Litur

Svart 

Hvítt á dökkum eða 
samlitum grunnum

Mikill snjór hefur safn-
ast fyrir í Hraunborgum 

sem víðar, en mikið hefur ver-
ið um norðan hvassviðri og 
skafrenning í Hraunborgum í 
Grímsnesi. Mikill snjór hefur 
safnast fyrir á opnum svæðum 
og skaflar hlaðist upp við sum-
arbústaðina. Ekki eru menn 
óvanir því. Félag sumarhúsa-

eigendanna á svæðinu sér um að 
láta moka svæðið á föstudögum 
þannig að eigendur bústaðanna 
geta notið þess að dvelja í hús-
unum í notalegu vetrarumhverfi. 
Það var Einar Gunnlaugsson 
sem sendi Dagskránni nokkrar 
myndir af því hvernig vindur-
inn getur leikið sér með snjóinn 
þegar svo ber undir. -gpp

Skefur í skafla í Hraunborgum

Mynd: Einar D.G. Gunnlaugsson.
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Útboð á byggingu sex orlofshúsa BHM í Brekkuskógi
 

Orlofssjóður BHM óskar eftir tilboðum í verkið:
Orlofshús BHM í Brekkuskógi 2020-2022
 
Verklok eru 30. júní 2022.

Verkið felst í smíði, uppsetningu og hluta hönnunar á sex fullbúnum orlofshúsum,
með verönd og heitum potti, á orlofshúsasvæði BHM í Brekkuskógi. 

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með mánudeginum 23. mars 2020.
Senda skal beiðni um útboðsgögn á netfangið gudmundur.hjaltason@efla.is og gefa upp nafn 
bjóðanda, kennitölu, heimilisfang, síma og netfang.

Tilboðum skal skila til skrifstofu BHM að Borgartúni 6, Reykjavík, fyrir kl. 14:00, miðvikudaginn 22. apríl 
2020. Þá verða þau tilboð sem borist hafa opnuð. Bjóðendum býðst að fylgjast með opnun þeirra í beinu 
streymi á netinu en eru vinsamlega beðnir um að mæta ekki á staðinn í ljósi aðstæðna í samfélaginu.
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undanfarin ár boðið nem-

endum í 9. bekk að taka þátt 
í forvarna- og jafnréttisverk-
efninu „Hugsað um ungbarn“. 
Markmiðið með raunveruleik-
anáminu er að gefa nemendum 
innsýn í ábyrgðina og álagið 
sem fylgir því að annast ung-
barn.  Vitund um mikilvægi 
góðrar umönnunar ungbarna er 
alltaf að aukast og þarf stöðugt 
að vera í umræðu. Nokkrum 
árum eftir grunnskólanám eru 
nemendur jafnvel að vinna á 
leikskólum og víðar í umönnun-
ar og uppeldisstörfum og því 
mikilvægi fræðslu augljós.

Verkefnið felst í því að nem-
endur fá ungbarnahermi með 
sér heim og fá reynslu af því 
að annast „ungbarn” í 2 sól-
arhringa. Ungbarnahermirinn 
sem notaður er í 90 löndum og 
forritaður með raunupplýsing-
um, og því er um „ekta“ þarfir 
að ræða sem nemendur þurfa að 
sinna. Nemendur þurfa að finna 
út hverjar þarfir ungbarnsins eru 
og það er misjafnt hvort gefa 
þarf brjóst/pela, skipta um bleiu, 
láta barnið ropa eða hugga það 
og alltaf þarf að passa að halda 
undir höfuðið.  Þessi reynsla fel-
ur í sér tækifæri til að læra um 
umönnun ungbarna, gera mistök 
og leiðrétta þau án þess að það 
hafi áhrif á raunverulegt barn. 
Til að geta lesið þarf ákveðna 
grunnfræðslu. Í verkefninu fá 
drengir og stúlkur, grunnfræðslu 
í umönnun ungbarna. 

Tímabilið frá getnaði til 2ja 
ára leggur grunninn að lífsgæð-
um og fullorðinslífi einstak-
lingsins. Fjölþjóðlegar rann-
sóknir sýna að þegar þroski 
barns er undir meðallagi fyrsta 
æviárið er barnið mun líklegra 
til að dragast enn meira aftur úr 
næstu árin. 

Til að geta uppfyllt þarf-
ir barns fyrir ást og umhyggju 
verða foreldrar að finna til ör-
yggis í hlutverki sínu. Því er 
afar mikilvægt að styrkja for-
eldra framtíðarinnar og stuðla 
að aukinni öryggiskennd þeirra í 
umönnun ungbarna. Fyrstu árin 
eftir fæðingu barns reynir mikið 
á foreldrana. Vitað er að innsýn 
í þarfir ungbarna hjálpar pörum 
að takast á við streituna sem 
fylgir aðlögun að foreldrahlut-
verkinu. Ein birtingarmynd 
streitunnar er að 30% skilnaðar-
barna eru þriggja ára og yngri. 

Nemendur, sem taka þátt 
í þessu mikilvæga og merki-
lega verkefni, stofna oft til for-
eldrahópa, þar sem þeir koma 
saman með „börnin“  styrkir 
bæði vinatengsl og jafningja-

fræðslu.“ Reynsla nemenda af 
því að þurfa að setja sjálfan sig 
til hliðar um stund fyrir „um-
önnunarhlutverkið“ og geta ekki 
eins greiðlega gert það sem hon-
um sýnist þegar honum dettur 
það í hug  er eftirsóknarverð fyr-
ir þroska og þróun unglingsins. 

Foreldrar njóta þess að sjá 

unglinginn í umönnunarhlut-
verki og það skapast tækifæri 
fyrir innihaldsríkar samræður. 
Umræða um kynjahlutverk, 
kynlíf og ábyrgð þess, sam-
skipti kynjanna og gagnkvæma 
virðingu eru einnig tilvalin 
umræðuefni í þessu samhengi. 
Jafnréttisumræðan  og umræðan 

um kynbundið áreiti og ofbeldi 
getur einnig fléttast inn með 
mikilvægum hætti. 

Í skólastarfi er vitað að 
árangur starfsins byggist fyrst 
og fremst á sameiginlegri 
umhyggju foreldra og skóla 
og árangri í uppeldishlutverk-
inu.  Það er afar mikilvægt að 

skólinn leggi sitt að mörkum til 
þess að virkja og styrkja nem-
endur í mikilvægasta hlutverki 
lífsins, að veita umhyggju. 
Þegar upp er staðið er það 
hornsteinninn að innihaldsríku 
lífi. 

Ólafur Grétar 
Gunnarsson 
 
Fjölskyldu- og 
hjónaráðgjafi

Að æfa sig í umönnun 
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2020. Þá verða þau tilboð sem borist hafa opnuð. Bjóðendum býðst að fylgjast með opnun þeirra í beinu 
streymi á netinu en eru vinsamlega beðnir um að mæta ekki á staðinn í ljósi aðstæðna í samfélaginu.
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Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922
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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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r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

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

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

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

BL SELFOSSI - 480 8080

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

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

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

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

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

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

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

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

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

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

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

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

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

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

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

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

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

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

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

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

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

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

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

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

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

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

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

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

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

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

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

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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	  	  	  
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Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  
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Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

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

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

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

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

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

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

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

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

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

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

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

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

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

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

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

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

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

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá

Gæludýrafóður

Fimmtudagur  24. maí  2018  2450

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

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

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

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

BL SELFOSSI - 480 8080

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð
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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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Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    
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Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    
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Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta
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Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
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 
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- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson
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HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00
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Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Í lok apríl fór fram rýmingaræf-
ing í leikskólanum Jötunheim-

um á Selfossi. Æfingin hófst á 
því að brunakerfið í leikskólan-
um var sett í gang og starfsfólk 
hófst handa við að rýma skólann 
eftir þeirri rýmingaráætlun sem 
er í gildi í skólanum. Jafnframt 
var hringt í neyðarlínu og 
óskað eftir aðstoð slökkvi-
liðs.

Starfsfólk gekk úr 
skugga um að börn-
in færu á fyrirfram 
ákveðin söfnunarsvæði 
hverrar deildar þar sem 
fram fór manntal. Hluti 
af börnunum var úti 
að leika en börnin sem 
voru inni fóru út eins og 
þau voru klædd inni, sum 
berfætt, önnur á sokkunum og 
einhver jafnvel bara á nærboln-
um, allt til að gera aðstæður eins 
raunverulegar og mögulegt er.

Starfsfólk í Jötunheimum 
hefur undanfarið unnið í rým-
ingaráætlun skólans í kjölfar 
rýmingarnámskeiðs undir stjórn 
Brunavarna Árnessýslu þar sem 
farið var yfir hvernig rýmingu 
skyldi háttað og hvað ætti að 
skoða við gerð rýmingaráætlana. 

Starfsfólk skólans hefur sannar-
lega unnið frábæra vinnu og hef-
ur m.a. útbúið rýmingartöskur 
sem eru geymdar við flóttaleið-
ir í skólanum, ein taska fyrir 

hverja 

deild 
auk þess sem sameig-
inleg rými s.s. salur og listastofa 
hafa sínar töskur. Í töskunum 
eru m.a. nafnalistar, til að ganga 
úr skugga um að allir séu komn-
ir út, teppi fyrir skólausu börnin 
til að standa á úti og til að hlýja 
hópnum og buff til að setja á 
höfuð barnanna. Virkilega góð 

hugmynd og vel framkvæmd að 
okkar mati. 

Þegar búið var að taka mann-
tal og ljóst var að skólinn var 
mannlaus fengu krakkarnir að 
skoða slökkvibílinn og ræða við 
nokkra slökkviliðsmenn.

Rýmingaræfingin var mjög 
vel heppnuð og í kjölfarið mun 

starfsfólkið endurmeta rým-
ingaráætlun skólans, en ekki 
voru margar athugasemdir 
gerðar í æfingunni sjálfri. 
Þess má geta að í heild 
tók um fjórar mínútur að 
rýma allt húsið, frá því að 
brunabjallan fór í gang þar 
til búið var að rýma og telja 

börn og starfsfólk.
Brunavarnir Árnessýslu 

vilja nota þennan vettvang til 
að hrósa stjórnendum og starfs-
fólki Jötunheima fyrir virki-
lega vel unnin störf í sambandi 
við brunavarnir og hvetja aðra 
leikskóla á svæðinu að taka sér 
þeirra vinnu til fyrirmyndar.

Rýmingaræfing í 
leikskólanum Jötunheimum
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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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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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Sími 482 1944
dfs@dfs.is

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

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

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

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

BL SELFOSSI - 480 8080

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

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

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
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Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
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Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Betri vörur - betra verð

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

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

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

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

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

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

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

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

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

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

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

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

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

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

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

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

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

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

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

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

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

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

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

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

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

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

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

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

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

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

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

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

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

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

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

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

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

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

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

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

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

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

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

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

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

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

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

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

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

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

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

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

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

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

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

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

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

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

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

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

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

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

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

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

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

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

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

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

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

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

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

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

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

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

Kiddý les 
fyrir börnin

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

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

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

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

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

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

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

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

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

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

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

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

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

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

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

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

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

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

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

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

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

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá

Gæludýrafóður

Fimmtudagur  24. maí  2018  2450

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

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

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

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

BL SELFOSSI - 480 8080

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

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

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

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

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

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

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

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

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

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

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT
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Gunnar Guðmundsson 
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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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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

Í lok apríl fór fram rýmingaræf-
ing í leikskólanum Jötunheim-

um á Selfossi. Æfingin hófst á 
því að brunakerfið í leikskólan-
um var sett í gang og starfsfólk 
hófst handa við að rýma skólann 
eftir þeirri rýmingaráætlun sem 
er í gildi í skólanum. Jafnframt 
var hringt í neyðarlínu og 
óskað eftir aðstoð slökkvi-
liðs.

Starfsfólk gekk úr 
skugga um að börn-
in færu á fyrirfram 
ákveðin söfnunarsvæði 
hverrar deildar þar sem 
fram fór manntal. Hluti 
af börnunum var úti 
að leika en börnin sem 
voru inni fóru út eins og 
þau voru klædd inni, sum 
berfætt, önnur á sokkunum og 
einhver jafnvel bara á nærboln-
um, allt til að gera aðstæður eins 
raunverulegar og mögulegt er.

Starfsfólk í Jötunheimum 
hefur undanfarið unnið í rým-
ingaráætlun skólans í kjölfar 
rýmingarnámskeiðs undir stjórn 
Brunavarna Árnessýslu þar sem 
farið var yfir hvernig rýmingu 
skyldi háttað og hvað ætti að 
skoða við gerð rýmingaráætlana. 

Starfsfólk skólans hefur sannar-
lega unnið frábæra vinnu og hef-
ur m.a. útbúið rýmingartöskur 
sem eru geymdar við flóttaleið-
ir í skólanum, ein taska fyrir 

hverja 

deild 
auk þess sem sameig-
inleg rými s.s. salur og listastofa 
hafa sínar töskur. Í töskunum 
eru m.a. nafnalistar, til að ganga 
úr skugga um að allir séu komn-
ir út, teppi fyrir skólausu börnin 
til að standa á úti og til að hlýja 
hópnum og buff til að setja á 
höfuð barnanna. Virkilega góð 

hugmynd og vel framkvæmd að 
okkar mati. 

Þegar búið var að taka mann-
tal og ljóst var að skólinn var 
mannlaus fengu krakkarnir að 
skoða slökkvibílinn og ræða við 
nokkra slökkviliðsmenn.

Rýmingaræfingin var mjög 
vel heppnuð og í kjölfarið mun 

starfsfólkið endurmeta rým-
ingaráætlun skólans, en ekki 
voru margar athugasemdir 
gerðar í æfingunni sjálfri. 
Þess má geta að í heild 
tók um fjórar mínútur að 
rýma allt húsið, frá því að 
brunabjallan fór í gang þar 
til búið var að rýma og telja 

börn og starfsfólk.
Brunavarnir Árnessýslu 

vilja nota þennan vettvang til 
að hrósa stjórnendum og starfs-
fólki Jötunheima fyrir virki-
lega vel unnin störf í sambandi 
við brunavarnir og hvetja aðra 
leikskóla á svæðinu að taka sér 
þeirra vinnu til fyrirmyndar.

Rýmingaræfing í 
leikskólanum Jötunheimum

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

Sími 660 2970

Fleiri dagsetningar bætt við!
23,29&30 nóv • 13&14 des

lifandi tónlist og 
stemning fram eftir kvöldi

aðeins 8.950 kr á mann
tilboð: jólahlaðborð og gisting

aðeins 14.750 kr á mann
raudahusid.is/jolahladbord
483-3330 / jj@raudahusid.is

Þann 5. nóvember sl. var undir
ritaður á Heil brigðis stofnun 

Suður lands sam starfs  samningur 
milli Krabba meins félagsins, 
Krabba meins félags Árnessýslu 
og Heilbrigðisstofnunar Suður
lands um ráðgjöf fyrir sjúklinga 
í krabba meinsmeðferðum.

Ráðgjafar frá Krabba meins
félag inu munu nú framvegis 
koma á HSU á Selfossi vikulega 
og veita ráðgjöf.  Hluti af 
söfnunarfé Bleiku slaufunnar 
2017 var varið í að efla ráðgjöf 
og stuðning á landsbyggðinni og 
nýtur HSU nú góðs af því. Allir 
þeir sem sjá hag sinn í að nýta 
þessa þjónustu, sjúklingar eða 
aðstandendur, eru hvattir til að 
leita til HSU eftir þjónustunni.

Meðferð við krabbameinum 
hófst á HSU haustið 2018 í 
kjölfar þess að ráðinn var til 
stofnunarinnar sérfræðingur í 

Ráðgjöf og stuðningur við 
krabbameinssjúka á HSU

krabbameinslækningum, Sig
urður Böðvarsson.  Það var 
gríðarlegur fengur fyrir stofn
unina að fá krabba meins
lækni til starfa og geta hafið 
meðferðarstarf á svæð inu. Fram 
að þeim tíma höfðu krabba
meinssjúklingar þurft að sækja 
alla meðferð til Reykjavíkur.  
Eftir að með ferðar þjónustan 
hófst hefur verið gríðarlegur 

vöxtur í aðsókn enda mikill 
léttir fyrir sjúklinga að þurfa 
ekki lengur að fara yfir heiðina 
til að sækja sér meðferð, 
nóg er álagið samt. Fljótlega 
kom í ljós að mikil þörf var 
einnig á stuðningi og ráðgjöf 
fyrir krabbameinssjúklinga á 
svæðinu.

Krabbameinsfélag Árnessýslu 
hefur unnið ötullega að því að 
fá þjónustuna í heimabyggð að 
sögn Svanhildar Ólafsdóttur, 
for manns Krabbameinsfélags 
Árnes sýslu og því er það mikið 
fagnaðarefni að fá nú ráðgjafar 
og stuðningsmeðferð einnig á 
HSU og geta boðið heildstæða 
þjónustu. Nú verður því hægt 
að bjóða upp á viðtal fyrir alla 
sjúklinga sem eru að koma í 
upphaf meðferðar og síðan ræðst 
það eftir óskum og þörfum hvers 
og eins hversu oft þeir vilja 
koma og sækja þessa þjónustu 
og það er líka mjög mikilvægt 
fyrir meðferðaraðila á HSU að 
fylgjast með líðan sjúklinganna 
og grípa þá inn í þegar þess er 
þörf.

Glæsileg aðstaða fyrir ráðgjöf krabbameinssjúklinga á HSU á Selfossi. GPP.

Svanhildur Ólafsdóttir, form. Krabbameinsf. Árness., Halla Þorvaldsdóttir, 
framkv.stj. Krabbameinsfélagsins, og Díana Óskarsdóttir, forstjóri HSU. GPP.

Miðvikudagur 13. nóvember 20192524
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dfs@dfs.is
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Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

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

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

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

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

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

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

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

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

BL SELFOSSI - 480 8080

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

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

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

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

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

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

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

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

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

BL SELFOSSI - 480 8080

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

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

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

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

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

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

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

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

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

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

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

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

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

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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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
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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

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

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

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

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

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

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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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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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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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
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Cabas tjónaskoðun
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Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

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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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
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og málun
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Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi
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Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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á netinu!
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Hljóð kerfum

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

sími 694 4922
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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

Sími 897 8444

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

Sími 660 2970

Fleiri dagsetningar bætt við!
23,29&30 nóv • 13&14 des

lifandi tónlist og 
stemning fram eftir kvöldi

aðeins 8.950 kr á mann
tilboð: jólahlaðborð og gisting

aðeins 14.750 kr á mann
raudahusid.is/jolahladbord
483-3330 / jj@raudahusid.is

Þann 5. nóvember sl. var undir
ritaður á Heil brigðis stofnun 

Suður lands sam starfs  samningur 
milli Krabba meins félagsins, 
Krabba meins félags Árnessýslu 
og Heilbrigðisstofnunar Suður
lands um ráðgjöf fyrir sjúklinga 
í krabba meinsmeðferðum.

Ráðgjafar frá Krabba meins
félag inu munu nú framvegis 
koma á HSU á Selfossi vikulega 
og veita ráðgjöf.  Hluti af 
söfnunarfé Bleiku slaufunnar 
2017 var varið í að efla ráðgjöf 
og stuðning á landsbyggðinni og 
nýtur HSU nú góðs af því. Allir 
þeir sem sjá hag sinn í að nýta 
þessa þjónustu, sjúklingar eða 
aðstandendur, eru hvattir til að 
leita til HSU eftir þjónustunni.

Meðferð við krabbameinum 
hófst á HSU haustið 2018 í 
kjölfar þess að ráðinn var til 
stofnunarinnar sérfræðingur í 

Ráðgjöf og stuðningur við 
krabbameinssjúka á HSU

krabbameinslækningum, Sig
urður Böðvarsson.  Það var 
gríðarlegur fengur fyrir stofn
unina að fá krabba meins
lækni til starfa og geta hafið 
meðferðarstarf á svæð inu. Fram 
að þeim tíma höfðu krabba
meinssjúklingar þurft að sækja 
alla meðferð til Reykjavíkur.  
Eftir að með ferðar þjónustan 
hófst hefur verið gríðarlegur 

vöxtur í aðsókn enda mikill 
léttir fyrir sjúklinga að þurfa 
ekki lengur að fara yfir heiðina 
til að sækja sér meðferð, 
nóg er álagið samt. Fljótlega 
kom í ljós að mikil þörf var 
einnig á stuðningi og ráðgjöf 
fyrir krabbameinssjúklinga á 
svæðinu.

Krabbameinsfélag Árnessýslu 
hefur unnið ötullega að því að 
fá þjónustuna í heimabyggð að 
sögn Svanhildar Ólafsdóttur, 
for manns Krabbameinsfélags 
Árnes sýslu og því er það mikið 
fagnaðarefni að fá nú ráðgjafar 
og stuðningsmeðferð einnig á 
HSU og geta boðið heildstæða 
þjónustu. Nú verður því hægt 
að bjóða upp á viðtal fyrir alla 
sjúklinga sem eru að koma í 
upphaf meðferðar og síðan ræðst 
það eftir óskum og þörfum hvers 
og eins hversu oft þeir vilja 
koma og sækja þessa þjónustu 
og það er líka mjög mikilvægt 
fyrir meðferðaraðila á HSU að 
fylgjast með líðan sjúklinganna 
og grípa þá inn í þegar þess er 
þörf.

Glæsileg aðstaða fyrir ráðgjöf krabbameinssjúklinga á HSU á Selfossi. GPP.

Svanhildur Ólafsdóttir, form. Krabbameinsf. Árness., Halla Þorvaldsdóttir, 
framkv.stj. Krabbameinsfélagsins, og Díana Óskarsdóttir, forstjóri HSU. GPP.

Miðvikudagur 13. nóvember 20192524

Sími 482 1944
dfs@dfs.is
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Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
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Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -
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Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
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Gluggafilmur
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Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
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Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
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Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

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

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980
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Kælikerfi · Frystikerfi
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r e s t a u r a n tEyrarbakka
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483-3330
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Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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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

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

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.

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
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

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

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

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

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

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

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

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

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

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

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

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

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

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

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

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

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

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

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

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

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

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

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

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

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

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

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

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

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

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

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

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

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

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

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

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

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

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

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

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

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

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

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

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

Kiddý les 
fyrir börnin

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

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

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

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL
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Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

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

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

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

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

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

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

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

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

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

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

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

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

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

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

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

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

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

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.
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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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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.
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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 
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Útfararþjónusta
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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

Í lok apríl fór fram rýmingaræf-
ing í leikskólanum Jötunheim-

um á Selfossi. Æfingin hófst á 
því að brunakerfið í leikskólan-
um var sett í gang og starfsfólk 
hófst handa við að rýma skólann 
eftir þeirri rýmingaráætlun sem 
er í gildi í skólanum. Jafnframt 
var hringt í neyðarlínu og 
óskað eftir aðstoð slökkvi-
liðs.

Starfsfólk gekk úr 
skugga um að börn-
in færu á fyrirfram 
ákveðin söfnunarsvæði 
hverrar deildar þar sem 
fram fór manntal. Hluti 
af börnunum var úti 
að leika en börnin sem 
voru inni fóru út eins og 
þau voru klædd inni, sum 
berfætt, önnur á sokkunum og 
einhver jafnvel bara á nærboln-
um, allt til að gera aðstæður eins 
raunverulegar og mögulegt er.

Starfsfólk í Jötunheimum 
hefur undanfarið unnið í rým-
ingaráætlun skólans í kjölfar 
rýmingarnámskeiðs undir stjórn 
Brunavarna Árnessýslu þar sem 
farið var yfir hvernig rýmingu 
skyldi háttað og hvað ætti að 
skoða við gerð rýmingaráætlana. 

Starfsfólk skólans hefur sannar-
lega unnið frábæra vinnu og hef-
ur m.a. útbúið rýmingartöskur 
sem eru geymdar við flóttaleið-
ir í skólanum, ein taska fyrir 

hverja 

deild 
auk þess sem sameig-
inleg rými s.s. salur og listastofa 
hafa sínar töskur. Í töskunum 
eru m.a. nafnalistar, til að ganga 
úr skugga um að allir séu komn-
ir út, teppi fyrir skólausu börnin 
til að standa á úti og til að hlýja 
hópnum og buff til að setja á 
höfuð barnanna. Virkilega góð 

hugmynd og vel framkvæmd að 
okkar mati. 

Þegar búið var að taka mann-
tal og ljóst var að skólinn var 
mannlaus fengu krakkarnir að 
skoða slökkvibílinn og ræða við 
nokkra slökkviliðsmenn.

Rýmingaræfingin var mjög 
vel heppnuð og í kjölfarið mun 

starfsfólkið endurmeta rým-
ingaráætlun skólans, en ekki 
voru margar athugasemdir 
gerðar í æfingunni sjálfri. 
Þess má geta að í heild 
tók um fjórar mínútur að 
rýma allt húsið, frá því að 
brunabjallan fór í gang þar 
til búið var að rýma og telja 

börn og starfsfólk.
Brunavarnir Árnessýslu 

vilja nota þennan vettvang til 
að hrósa stjórnendum og starfs-
fólki Jötunheima fyrir virki-
lega vel unnin störf í sambandi 
við brunavarnir og hvetja aðra 
leikskóla á svæðinu að taka sér 
þeirra vinnu til fyrirmyndar.

Rýmingaræfing í 
leikskólanum Jötunheimum
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Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Sími 897 8444

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

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

Sími 660 2970

Fleiri dagsetningar bætt við!
23,29&30 nóv • 13&14 des

lifandi tónlist og 
stemning fram eftir kvöldi

aðeins 8.950 kr á mann
tilboð: jólahlaðborð og gisting

aðeins 14.750 kr á mann
raudahusid.is/jolahladbord
483-3330 / jj@raudahusid.is

Þann 5. nóvember sl. var undir
ritaður á Heil brigðis stofnun 

Suður lands sam starfs  samningur 
milli Krabba meins félagsins, 
Krabba meins félags Árnessýslu 
og Heilbrigðisstofnunar Suður
lands um ráðgjöf fyrir sjúklinga 
í krabba meinsmeðferðum.

Ráðgjafar frá Krabba meins
félag inu munu nú framvegis 
koma á HSU á Selfossi vikulega 
og veita ráðgjöf.  Hluti af 
söfnunarfé Bleiku slaufunnar 
2017 var varið í að efla ráðgjöf 
og stuðning á landsbyggðinni og 
nýtur HSU nú góðs af því. Allir 
þeir sem sjá hag sinn í að nýta 
þessa þjónustu, sjúklingar eða 
aðstandendur, eru hvattir til að 
leita til HSU eftir þjónustunni.

Meðferð við krabbameinum 
hófst á HSU haustið 2018 í 
kjölfar þess að ráðinn var til 
stofnunarinnar sérfræðingur í 

Ráðgjöf og stuðningur við 
krabbameinssjúka á HSU

krabbameinslækningum, Sig
urður Böðvarsson.  Það var 
gríðarlegur fengur fyrir stofn
unina að fá krabba meins
lækni til starfa og geta hafið 
meðferðarstarf á svæð inu. Fram 
að þeim tíma höfðu krabba
meinssjúklingar þurft að sækja 
alla meðferð til Reykjavíkur.  
Eftir að með ferðar þjónustan 
hófst hefur verið gríðarlegur 

vöxtur í aðsókn enda mikill 
léttir fyrir sjúklinga að þurfa 
ekki lengur að fara yfir heiðina 
til að sækja sér meðferð, 
nóg er álagið samt. Fljótlega 
kom í ljós að mikil þörf var 
einnig á stuðningi og ráðgjöf 
fyrir krabbameinssjúklinga á 
svæðinu.

Krabbameinsfélag Árnessýslu 
hefur unnið ötullega að því að 
fá þjónustuna í heimabyggð að 
sögn Svanhildar Ólafsdóttur, 
for manns Krabbameinsfélags 
Árnes sýslu og því er það mikið 
fagnaðarefni að fá nú ráðgjafar 
og stuðningsmeðferð einnig á 
HSU og geta boðið heildstæða 
þjónustu. Nú verður því hægt 
að bjóða upp á viðtal fyrir alla 
sjúklinga sem eru að koma í 
upphaf meðferðar og síðan ræðst 
það eftir óskum og þörfum hvers 
og eins hversu oft þeir vilja 
koma og sækja þessa þjónustu 
og það er líka mjög mikilvægt 
fyrir meðferðaraðila á HSU að 
fylgjast með líðan sjúklinganna 
og grípa þá inn í þegar þess er 
þörf.

Glæsileg aðstaða fyrir ráðgjöf krabbameinssjúklinga á HSU á Selfossi. GPP.

Svanhildur Ólafsdóttir, form. Krabbameinsf. Árness., Halla Þorvaldsdóttir, 
framkv.stj. Krabbameinsfélagsins, og Díana Óskarsdóttir, forstjóri HSU. GPP.

Erum flutt á Selfoss
Velkomin áfram í viðskipti

Sími 897 8444

Miðvikudagur 13. nóvember 20192524

Sími 482 1944
dfs@dfs.is

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

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

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

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

BL SELFOSSI - 480 8080

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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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
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Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    
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Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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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
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Reykjavík - Selfoss 
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Sími 772 6010
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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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Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

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

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

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

BL SELFOSSI - 480 8080

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

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

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

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

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

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

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

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

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

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

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

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

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

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

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

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

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

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

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

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

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

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

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

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

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

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

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

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

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

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

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

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

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

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

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

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

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

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

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

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

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

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

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

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

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

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

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

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

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

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

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

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

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

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

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

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

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

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

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

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

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

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

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

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

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

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

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

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

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

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

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

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

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

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

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

Kiddý les 
fyrir börnin

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

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

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

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

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

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

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

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

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

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

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

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

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

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

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

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

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

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

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

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

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

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá

Gæludýrafóður

Fimmtudagur  24. maí  2018  2450

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

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

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

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

BL SELFOSSI - 480 8080

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

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

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

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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l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
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Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

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

Útfararþjónusta
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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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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.
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Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Í lok apríl fór fram rýmingaræf-
ing í leikskólanum Jötunheim-

um á Selfossi. Æfingin hófst á 
því að brunakerfið í leikskólan-
um var sett í gang og starfsfólk 
hófst handa við að rýma skólann 
eftir þeirri rýmingaráætlun sem 
er í gildi í skólanum. Jafnframt 
var hringt í neyðarlínu og 
óskað eftir aðstoð slökkvi-
liðs.

Starfsfólk gekk úr 
skugga um að börn-
in færu á fyrirfram 
ákveðin söfnunarsvæði 
hverrar deildar þar sem 
fram fór manntal. Hluti 
af börnunum var úti 
að leika en börnin sem 
voru inni fóru út eins og 
þau voru klædd inni, sum 
berfætt, önnur á sokkunum og 
einhver jafnvel bara á nærboln-
um, allt til að gera aðstæður eins 
raunverulegar og mögulegt er.

Starfsfólk í Jötunheimum 
hefur undanfarið unnið í rým-
ingaráætlun skólans í kjölfar 
rýmingarnámskeiðs undir stjórn 
Brunavarna Árnessýslu þar sem 
farið var yfir hvernig rýmingu 
skyldi háttað og hvað ætti að 
skoða við gerð rýmingaráætlana. 

Starfsfólk skólans hefur sannar-
lega unnið frábæra vinnu og hef-
ur m.a. útbúið rýmingartöskur 
sem eru geymdar við flóttaleið-
ir í skólanum, ein taska fyrir 

hverja 

deild 
auk þess sem sameig-
inleg rými s.s. salur og listastofa 
hafa sínar töskur. Í töskunum 
eru m.a. nafnalistar, til að ganga 
úr skugga um að allir séu komn-
ir út, teppi fyrir skólausu börnin 
til að standa á úti og til að hlýja 
hópnum og buff til að setja á 
höfuð barnanna. Virkilega góð 

hugmynd og vel framkvæmd að 
okkar mati. 

Þegar búið var að taka mann-
tal og ljóst var að skólinn var 
mannlaus fengu krakkarnir að 
skoða slökkvibílinn og ræða við 
nokkra slökkviliðsmenn.

Rýmingaræfingin var mjög 
vel heppnuð og í kjölfarið mun 

starfsfólkið endurmeta rým-
ingaráætlun skólans, en ekki 
voru margar athugasemdir 
gerðar í æfingunni sjálfri. 
Þess má geta að í heild 
tók um fjórar mínútur að 
rýma allt húsið, frá því að 
brunabjallan fór í gang þar 
til búið var að rýma og telja 

börn og starfsfólk.
Brunavarnir Árnessýslu 

vilja nota þennan vettvang til 
að hrósa stjórnendum og starfs-
fólki Jötunheima fyrir virki-
lega vel unnin störf í sambandi 
við brunavarnir og hvetja aðra 
leikskóla á svæðinu að taka sér 
þeirra vinnu til fyrirmyndar.

Rýmingaræfing í 
leikskólanum Jötunheimum

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
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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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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
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Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

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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HAPPY HOUR 
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Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
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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 
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fús Þór hafði fengið bjórbók í 
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skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.
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í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.
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um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
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árin.“
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rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
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dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
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að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

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

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

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

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

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

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

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

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

18    Fimmtudagur  13. október  2016 DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

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

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

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

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

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

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

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

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

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

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

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

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

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

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

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

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

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

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

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

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

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

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

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

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

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

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

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

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

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

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

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

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

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

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

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

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

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

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

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

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

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

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

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

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

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

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

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

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

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

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

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

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

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

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

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

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

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

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

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

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

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

Kiddý les 
fyrir börnin

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

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

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

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

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

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

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

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

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

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

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

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

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

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

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

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

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

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

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

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

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

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

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

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá

Gæludýrafóður

Fimmtudagur  24. maí  2018  2450

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

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

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

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

BL SELFOSSI - 480 8080

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

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

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

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

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

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

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

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Í lok apríl fór fram rýmingaræf-
ing í leikskólanum Jötunheim-

um á Selfossi. Æfingin hófst á 
því að brunakerfið í leikskólan-
um var sett í gang og starfsfólk 
hófst handa við að rýma skólann 
eftir þeirri rýmingaráætlun sem 
er í gildi í skólanum. Jafnframt 
var hringt í neyðarlínu og 
óskað eftir aðstoð slökkvi-
liðs.

Starfsfólk gekk úr 
skugga um að börn-
in færu á fyrirfram 
ákveðin söfnunarsvæði 
hverrar deildar þar sem 
fram fór manntal. Hluti 
af börnunum var úti 
að leika en börnin sem 
voru inni fóru út eins og 
þau voru klædd inni, sum 
berfætt, önnur á sokkunum og 
einhver jafnvel bara á nærboln-
um, allt til að gera aðstæður eins 
raunverulegar og mögulegt er.

Starfsfólk í Jötunheimum 
hefur undanfarið unnið í rým-
ingaráætlun skólans í kjölfar 
rýmingarnámskeiðs undir stjórn 
Brunavarna Árnessýslu þar sem 
farið var yfir hvernig rýmingu 
skyldi háttað og hvað ætti að 
skoða við gerð rýmingaráætlana. 

Starfsfólk skólans hefur sannar-
lega unnið frábæra vinnu og hef-
ur m.a. útbúið rýmingartöskur 
sem eru geymdar við flóttaleið-
ir í skólanum, ein taska fyrir 

hverja 

deild 
auk þess sem sameig-
inleg rými s.s. salur og listastofa 
hafa sínar töskur. Í töskunum 
eru m.a. nafnalistar, til að ganga 
úr skugga um að allir séu komn-
ir út, teppi fyrir skólausu börnin 
til að standa á úti og til að hlýja 
hópnum og buff til að setja á 
höfuð barnanna. Virkilega góð 

hugmynd og vel framkvæmd að 
okkar mati. 

Þegar búið var að taka mann-
tal og ljóst var að skólinn var 
mannlaus fengu krakkarnir að 
skoða slökkvibílinn og ræða við 
nokkra slökkviliðsmenn.

Rýmingaræfingin var mjög 
vel heppnuð og í kjölfarið mun 

starfsfólkið endurmeta rým-
ingaráætlun skólans, en ekki 
voru margar athugasemdir 
gerðar í æfingunni sjálfri. 
Þess má geta að í heild 
tók um fjórar mínútur að 
rýma allt húsið, frá því að 
brunabjallan fór í gang þar 
til búið var að rýma og telja 

börn og starfsfólk.
Brunavarnir Árnessýslu 

vilja nota þennan vettvang til 
að hrósa stjórnendum og starfs-
fólki Jötunheima fyrir virki-
lega vel unnin störf í sambandi 
við brunavarnir og hvetja aðra 
leikskóla á svæðinu að taka sér 
þeirra vinnu til fyrirmyndar.

Rýmingaræfing í 
leikskólanum Jötunheimum
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Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

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

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

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

BL SELFOSSI - 480 8080

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

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

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

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

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

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

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

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

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

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

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

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

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Sími 897 8444

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

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

Sími 660 2970

Fleiri dagsetningar bætt við!
23,29&30 nóv • 13&14 des

lifandi tónlist og 
stemning fram eftir kvöldi

aðeins 8.950 kr á mann
tilboð: jólahlaðborð og gisting

aðeins 14.750 kr á mann
raudahusid.is/jolahladbord
483-3330 / jj@raudahusid.is

Þann 5. nóvember sl. var undir
ritaður á Heil brigðis stofnun 

Suður lands sam starfs  samningur 
milli Krabba meins félagsins, 
Krabba meins félags Árnessýslu 
og Heilbrigðisstofnunar Suður
lands um ráðgjöf fyrir sjúklinga 
í krabba meinsmeðferðum.

Ráðgjafar frá Krabba meins
félag inu munu nú framvegis 
koma á HSU á Selfossi vikulega 
og veita ráðgjöf.  Hluti af 
söfnunarfé Bleiku slaufunnar 
2017 var varið í að efla ráðgjöf 
og stuðning á landsbyggðinni og 
nýtur HSU nú góðs af því. Allir 
þeir sem sjá hag sinn í að nýta 
þessa þjónustu, sjúklingar eða 
aðstandendur, eru hvattir til að 
leita til HSU eftir þjónustunni.

Meðferð við krabbameinum 
hófst á HSU haustið 2018 í 
kjölfar þess að ráðinn var til 
stofnunarinnar sérfræðingur í 

Ráðgjöf og stuðningur við 
krabbameinssjúka á HSU

krabbameinslækningum, Sig
urður Böðvarsson.  Það var 
gríðarlegur fengur fyrir stofn
unina að fá krabba meins
lækni til starfa og geta hafið 
meðferðarstarf á svæð inu. Fram 
að þeim tíma höfðu krabba
meinssjúklingar þurft að sækja 
alla meðferð til Reykjavíkur.  
Eftir að með ferðar þjónustan 
hófst hefur verið gríðarlegur 

vöxtur í aðsókn enda mikill 
léttir fyrir sjúklinga að þurfa 
ekki lengur að fara yfir heiðina 
til að sækja sér meðferð, 
nóg er álagið samt. Fljótlega 
kom í ljós að mikil þörf var 
einnig á stuðningi og ráðgjöf 
fyrir krabbameinssjúklinga á 
svæðinu.

Krabbameinsfélag Árnessýslu 
hefur unnið ötullega að því að 
fá þjónustuna í heimabyggð að 
sögn Svanhildar Ólafsdóttur, 
for manns Krabbameinsfélags 
Árnes sýslu og því er það mikið 
fagnaðarefni að fá nú ráðgjafar 
og stuðningsmeðferð einnig á 
HSU og geta boðið heildstæða 
þjónustu. Nú verður því hægt 
að bjóða upp á viðtal fyrir alla 
sjúklinga sem eru að koma í 
upphaf meðferðar og síðan ræðst 
það eftir óskum og þörfum hvers 
og eins hversu oft þeir vilja 
koma og sækja þessa þjónustu 
og það er líka mjög mikilvægt 
fyrir meðferðaraðila á HSU að 
fylgjast með líðan sjúklinganna 
og grípa þá inn í þegar þess er 
þörf.

Glæsileg aðstaða fyrir ráðgjöf krabbameinssjúklinga á HSU á Selfossi. GPP.

Svanhildur Ólafsdóttir, form. Krabbameinsf. Árness., Halla Þorvaldsdóttir, 
framkv.stj. Krabbameinsfélagsins, og Díana Óskarsdóttir, forstjóri HSU. GPP.

Miðvikudagur 13. nóvember 20192524

Sími 482 1944
dfs@dfs.is

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

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

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

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

BL SELFOSSI - 480 8080

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

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

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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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

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

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

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

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

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

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

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

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

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

18    Fimmtudagur  13. október  2016 DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

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

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

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

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

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

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

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

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

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

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

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

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

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

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

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

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 
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Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL
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Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.
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HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
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Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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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
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Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Í lok apríl fór fram rýmingaræf-
ing í leikskólanum Jötunheim-

um á Selfossi. Æfingin hófst á 
því að brunakerfið í leikskólan-
um var sett í gang og starfsfólk 
hófst handa við að rýma skólann 
eftir þeirri rýmingaráætlun sem 
er í gildi í skólanum. Jafnframt 
var hringt í neyðarlínu og 
óskað eftir aðstoð slökkvi-
liðs.

Starfsfólk gekk úr 
skugga um að börn-
in færu á fyrirfram 
ákveðin söfnunarsvæði 
hverrar deildar þar sem 
fram fór manntal. Hluti 
af börnunum var úti 
að leika en börnin sem 
voru inni fóru út eins og 
þau voru klædd inni, sum 
berfætt, önnur á sokkunum og 
einhver jafnvel bara á nærboln-
um, allt til að gera aðstæður eins 
raunverulegar og mögulegt er.

Starfsfólk í Jötunheimum 
hefur undanfarið unnið í rým-
ingaráætlun skólans í kjölfar 
rýmingarnámskeiðs undir stjórn 
Brunavarna Árnessýslu þar sem 
farið var yfir hvernig rýmingu 
skyldi háttað og hvað ætti að 
skoða við gerð rýmingaráætlana. 

Starfsfólk skólans hefur sannar-
lega unnið frábæra vinnu og hef-
ur m.a. útbúið rýmingartöskur 
sem eru geymdar við flóttaleið-
ir í skólanum, ein taska fyrir 

hverja 

deild 
auk þess sem sameig-
inleg rými s.s. salur og listastofa 
hafa sínar töskur. Í töskunum 
eru m.a. nafnalistar, til að ganga 
úr skugga um að allir séu komn-
ir út, teppi fyrir skólausu börnin 
til að standa á úti og til að hlýja 
hópnum og buff til að setja á 
höfuð barnanna. Virkilega góð 

hugmynd og vel framkvæmd að 
okkar mati. 

Þegar búið var að taka mann-
tal og ljóst var að skólinn var 
mannlaus fengu krakkarnir að 
skoða slökkvibílinn og ræða við 
nokkra slökkviliðsmenn.

Rýmingaræfingin var mjög 
vel heppnuð og í kjölfarið mun 

starfsfólkið endurmeta rým-
ingaráætlun skólans, en ekki 
voru margar athugasemdir 
gerðar í æfingunni sjálfri. 
Þess má geta að í heild 
tók um fjórar mínútur að 
rýma allt húsið, frá því að 
brunabjallan fór í gang þar 
til búið var að rýma og telja 

börn og starfsfólk.
Brunavarnir Árnessýslu 

vilja nota þennan vettvang til 
að hrósa stjórnendum og starfs-
fólki Jötunheima fyrir virki-
lega vel unnin störf í sambandi 
við brunavarnir og hvetja aðra 
leikskóla á svæðinu að taka sér 
þeirra vinnu til fyrirmyndar.

Rýmingaræfing í 
leikskólanum Jötunheimum
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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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Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Sími 897 8444

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970

Fleiri dagsetningar bætt við!
23,29&30 nóv • 13&14 des

lifandi tónlist og 
stemning fram eftir kvöldi

aðeins 8.950 kr á mann
tilboð: jólahlaðborð og gisting

aðeins 14.750 kr á mann
raudahusid.is/jolahladbord
483-3330 / jj@raudahusid.is

Þann 5. nóvember sl. var undir
ritaður á Heil brigðis stofnun 

Suður lands sam starfs  samningur 
milli Krabba meins félagsins, 
Krabba meins félags Árnessýslu 
og Heilbrigðisstofnunar Suður
lands um ráðgjöf fyrir sjúklinga 
í krabba meinsmeðferðum.

Ráðgjafar frá Krabba meins
félag inu munu nú framvegis 
koma á HSU á Selfossi vikulega 
og veita ráðgjöf.  Hluti af 
söfnunarfé Bleiku slaufunnar 
2017 var varið í að efla ráðgjöf 
og stuðning á landsbyggðinni og 
nýtur HSU nú góðs af því. Allir 
þeir sem sjá hag sinn í að nýta 
þessa þjónustu, sjúklingar eða 
aðstandendur, eru hvattir til að 
leita til HSU eftir þjónustunni.

Meðferð við krabbameinum 
hófst á HSU haustið 2018 í 
kjölfar þess að ráðinn var til 
stofnunarinnar sérfræðingur í 

Ráðgjöf og stuðningur við 
krabbameinssjúka á HSU

krabbameinslækningum, Sig
urður Böðvarsson.  Það var 
gríðarlegur fengur fyrir stofn
unina að fá krabba meins
lækni til starfa og geta hafið 
meðferðarstarf á svæð inu. Fram 
að þeim tíma höfðu krabba
meinssjúklingar þurft að sækja 
alla meðferð til Reykjavíkur.  
Eftir að með ferðar þjónustan 
hófst hefur verið gríðarlegur 

vöxtur í aðsókn enda mikill 
léttir fyrir sjúklinga að þurfa 
ekki lengur að fara yfir heiðina 
til að sækja sér meðferð, 
nóg er álagið samt. Fljótlega 
kom í ljós að mikil þörf var 
einnig á stuðningi og ráðgjöf 
fyrir krabbameinssjúklinga á 
svæðinu.

Krabbameinsfélag Árnessýslu 
hefur unnið ötullega að því að 
fá þjónustuna í heimabyggð að 
sögn Svanhildar Ólafsdóttur, 
for manns Krabbameinsfélags 
Árnes sýslu og því er það mikið 
fagnaðarefni að fá nú ráðgjafar 
og stuðningsmeðferð einnig á 
HSU og geta boðið heildstæða 
þjónustu. Nú verður því hægt 
að bjóða upp á viðtal fyrir alla 
sjúklinga sem eru að koma í 
upphaf meðferðar og síðan ræðst 
það eftir óskum og þörfum hvers 
og eins hversu oft þeir vilja 
koma og sækja þessa þjónustu 
og það er líka mjög mikilvægt 
fyrir meðferðaraðila á HSU að 
fylgjast með líðan sjúklinganna 
og grípa þá inn í þegar þess er 
þörf.

Glæsileg aðstaða fyrir ráðgjöf krabbameinssjúklinga á HSU á Selfossi. GPP.

Svanhildur Ólafsdóttir, form. Krabbameinsf. Árness., Halla Þorvaldsdóttir, 
framkv.stj. Krabbameinsfélagsins, og Díana Óskarsdóttir, forstjóri HSU. GPP.

hafidblaa. is

4 8 3 - 1 0 0 0

12:00-20:00 fim-sun

hádegistilboð
1 2 :00 - 1 6 :00

Miðvikudagur 13. nóvember 20192524

Sími 482 1944
dfs@dfs.is

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá

Gæludýrafóður

Fimmtudagur  24. maí  2018  2450

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Útfararþjónusta
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Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    
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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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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

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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Selfossi
Þjónusta og sala á:
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Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 
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Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
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- þar sem fagmennirnir vinna
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l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
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Sími 
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Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980
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Rennismíði
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Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka
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Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
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Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson
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Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

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 
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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

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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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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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 
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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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Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Fimmtudagur  28.  maí  2015    19DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá

Gæludýrafóður

Fimmtudagur  24. maí  2018  2450

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
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Tækniþjónusta 
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Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
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landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 
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Í lok apríl fór fram rýmingaræf-
ing í leikskólanum Jötunheim-

um á Selfossi. Æfingin hófst á 
því að brunakerfið í leikskólan-
um var sett í gang og starfsfólk 
hófst handa við að rýma skólann 
eftir þeirri rýmingaráætlun sem 
er í gildi í skólanum. Jafnframt 
var hringt í neyðarlínu og 
óskað eftir aðstoð slökkvi-
liðs.

Starfsfólk gekk úr 
skugga um að börn-
in færu á fyrirfram 
ákveðin söfnunarsvæði 
hverrar deildar þar sem 
fram fór manntal. Hluti 
af börnunum var úti 
að leika en börnin sem 
voru inni fóru út eins og 
þau voru klædd inni, sum 
berfætt, önnur á sokkunum og 
einhver jafnvel bara á nærboln-
um, allt til að gera aðstæður eins 
raunverulegar og mögulegt er.

Starfsfólk í Jötunheimum 
hefur undanfarið unnið í rým-
ingaráætlun skólans í kjölfar 
rýmingarnámskeiðs undir stjórn 
Brunavarna Árnessýslu þar sem 
farið var yfir hvernig rýmingu 
skyldi háttað og hvað ætti að 
skoða við gerð rýmingaráætlana. 

Starfsfólk skólans hefur sannar-
lega unnið frábæra vinnu og hef-
ur m.a. útbúið rýmingartöskur 
sem eru geymdar við flóttaleið-
ir í skólanum, ein taska fyrir 

hverja 

deild 
auk þess sem sameig-
inleg rými s.s. salur og listastofa 
hafa sínar töskur. Í töskunum 
eru m.a. nafnalistar, til að ganga 
úr skugga um að allir séu komn-
ir út, teppi fyrir skólausu börnin 
til að standa á úti og til að hlýja 
hópnum og buff til að setja á 
höfuð barnanna. Virkilega góð 

hugmynd og vel framkvæmd að 
okkar mati. 

Þegar búið var að taka mann-
tal og ljóst var að skólinn var 
mannlaus fengu krakkarnir að 
skoða slökkvibílinn og ræða við 
nokkra slökkviliðsmenn.

Rýmingaræfingin var mjög 
vel heppnuð og í kjölfarið mun 

starfsfólkið endurmeta rým-
ingaráætlun skólans, en ekki 
voru margar athugasemdir 
gerðar í æfingunni sjálfri. 
Þess má geta að í heild 
tók um fjórar mínútur að 
rýma allt húsið, frá því að 
brunabjallan fór í gang þar 
til búið var að rýma og telja 

börn og starfsfólk.
Brunavarnir Árnessýslu 

vilja nota þennan vettvang til 
að hrósa stjórnendum og starfs-
fólki Jötunheima fyrir virki-
lega vel unnin störf í sambandi 
við brunavarnir og hvetja aðra 
leikskóla á svæðinu að taka sér 
þeirra vinnu til fyrirmyndar.

Rýmingaræfing í 
leikskólanum Jötunheimum
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Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Sími 897 8444

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970

Fleiri dagsetningar bætt við!
23,29&30 nóv • 13&14 des

lifandi tónlist og 
stemning fram eftir kvöldi

aðeins 8.950 kr á mann
tilboð: jólahlaðborð og gisting

aðeins 14.750 kr á mann
raudahusid.is/jolahladbord
483-3330 / jj@raudahusid.is

Þann 5. nóvember sl. var undir
ritaður á Heil brigðis stofnun 

Suður lands sam starfs  samningur 
milli Krabba meins félagsins, 
Krabba meins félags Árnessýslu 
og Heilbrigðisstofnunar Suður
lands um ráðgjöf fyrir sjúklinga 
í krabba meinsmeðferðum.

Ráðgjafar frá Krabba meins
félag inu munu nú framvegis 
koma á HSU á Selfossi vikulega 
og veita ráðgjöf.  Hluti af 
söfnunarfé Bleiku slaufunnar 
2017 var varið í að efla ráðgjöf 
og stuðning á landsbyggðinni og 
nýtur HSU nú góðs af því. Allir 
þeir sem sjá hag sinn í að nýta 
þessa þjónustu, sjúklingar eða 
aðstandendur, eru hvattir til að 
leita til HSU eftir þjónustunni.

Meðferð við krabbameinum 
hófst á HSU haustið 2018 í 
kjölfar þess að ráðinn var til 
stofnunarinnar sérfræðingur í 

Ráðgjöf og stuðningur við 
krabbameinssjúka á HSU

krabbameinslækningum, Sig
urður Böðvarsson.  Það var 
gríðarlegur fengur fyrir stofn
unina að fá krabba meins
lækni til starfa og geta hafið 
meðferðarstarf á svæð inu. Fram 
að þeim tíma höfðu krabba
meinssjúklingar þurft að sækja 
alla meðferð til Reykjavíkur.  
Eftir að með ferðar þjónustan 
hófst hefur verið gríðarlegur 

vöxtur í aðsókn enda mikill 
léttir fyrir sjúklinga að þurfa 
ekki lengur að fara yfir heiðina 
til að sækja sér meðferð, 
nóg er álagið samt. Fljótlega 
kom í ljós að mikil þörf var 
einnig á stuðningi og ráðgjöf 
fyrir krabbameinssjúklinga á 
svæðinu.

Krabbameinsfélag Árnessýslu 
hefur unnið ötullega að því að 
fá þjónustuna í heimabyggð að 
sögn Svanhildar Ólafsdóttur, 
for manns Krabbameinsfélags 
Árnes sýslu og því er það mikið 
fagnaðarefni að fá nú ráðgjafar 
og stuðningsmeðferð einnig á 
HSU og geta boðið heildstæða 
þjónustu. Nú verður því hægt 
að bjóða upp á viðtal fyrir alla 
sjúklinga sem eru að koma í 
upphaf meðferðar og síðan ræðst 
það eftir óskum og þörfum hvers 
og eins hversu oft þeir vilja 
koma og sækja þessa þjónustu 
og það er líka mjög mikilvægt 
fyrir meðferðaraðila á HSU að 
fylgjast með líðan sjúklinganna 
og grípa þá inn í þegar þess er 
þörf.

Glæsileg aðstaða fyrir ráðgjöf krabbameinssjúklinga á HSU á Selfossi. GPP.

Svanhildur Ólafsdóttir, form. Krabbameinsf. Árness., Halla Þorvaldsdóttir, 
framkv.stj. Krabbameinsfélagsins, og Díana Óskarsdóttir, forstjóri HSU. GPP.

Miðvikudagur 13. nóvember 20192524

Sími 482 1944
dfs@dfs.is

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson
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HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34
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í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.
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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 
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skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
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einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
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mínu í Brand management and 
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var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
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gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 
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Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá
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HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00
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FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
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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

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

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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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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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

Sími 897 8444

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970

Fleiri dagsetningar bætt við!
23,29&30 nóv • 13&14 des

lifandi tónlist og 
stemning fram eftir kvöldi

aðeins 8.950 kr á mann
tilboð: jólahlaðborð og gisting

aðeins 14.750 kr á mann
raudahusid.is/jolahladbord
483-3330 / jj@raudahusid.is

Þann 5. nóvember sl. var undir
ritaður á Heil brigðis stofnun 

Suður lands sam starfs  samningur 
milli Krabba meins félagsins, 
Krabba meins félags Árnessýslu 
og Heilbrigðisstofnunar Suður
lands um ráðgjöf fyrir sjúklinga 
í krabba meinsmeðferðum.

Ráðgjafar frá Krabba meins
félag inu munu nú framvegis 
koma á HSU á Selfossi vikulega 
og veita ráðgjöf.  Hluti af 
söfnunarfé Bleiku slaufunnar 
2017 var varið í að efla ráðgjöf 
og stuðning á landsbyggðinni og 
nýtur HSU nú góðs af því. Allir 
þeir sem sjá hag sinn í að nýta 
þessa þjónustu, sjúklingar eða 
aðstandendur, eru hvattir til að 
leita til HSU eftir þjónustunni.

Meðferð við krabbameinum 
hófst á HSU haustið 2018 í 
kjölfar þess að ráðinn var til 
stofnunarinnar sérfræðingur í 

Ráðgjöf og stuðningur við 
krabbameinssjúka á HSU

krabbameinslækningum, Sig
urður Böðvarsson.  Það var 
gríðarlegur fengur fyrir stofn
unina að fá krabba meins
lækni til starfa og geta hafið 
meðferðarstarf á svæð inu. Fram 
að þeim tíma höfðu krabba
meinssjúklingar þurft að sækja 
alla meðferð til Reykjavíkur.  
Eftir að með ferðar þjónustan 
hófst hefur verið gríðarlegur 

vöxtur í aðsókn enda mikill 
léttir fyrir sjúklinga að þurfa 
ekki lengur að fara yfir heiðina 
til að sækja sér meðferð, 
nóg er álagið samt. Fljótlega 
kom í ljós að mikil þörf var 
einnig á stuðningi og ráðgjöf 
fyrir krabbameinssjúklinga á 
svæðinu.

Krabbameinsfélag Árnessýslu 
hefur unnið ötullega að því að 
fá þjónustuna í heimabyggð að 
sögn Svanhildar Ólafsdóttur, 
for manns Krabbameinsfélags 
Árnes sýslu og því er það mikið 
fagnaðarefni að fá nú ráðgjafar 
og stuðningsmeðferð einnig á 
HSU og geta boðið heildstæða 
þjónustu. Nú verður því hægt 
að bjóða upp á viðtal fyrir alla 
sjúklinga sem eru að koma í 
upphaf meðferðar og síðan ræðst 
það eftir óskum og þörfum hvers 
og eins hversu oft þeir vilja 
koma og sækja þessa þjónustu 
og það er líka mjög mikilvægt 
fyrir meðferðaraðila á HSU að 
fylgjast með líðan sjúklinganna 
og grípa þá inn í þegar þess er 
þörf.

Glæsileg aðstaða fyrir ráðgjöf krabbameinssjúklinga á HSU á Selfossi. GPP.

Svanhildur Ólafsdóttir, form. Krabbameinsf. Árness., Halla Þorvaldsdóttir, 
framkv.stj. Krabbameinsfélagsins, og Díana Óskarsdóttir, forstjóri HSU. GPP.

Miðvikudagur 13. nóvember 20192524

Sími 482 1944
dfs@dfs.is
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Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922
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HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
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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
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Bílamerkingar
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Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
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Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun
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Gagnheiði 25 - Sími 482 2151
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l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is
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opið alla daga

Rétting
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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Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010
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Sími 
660 2970
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Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
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Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá

Gæludýrafóður

Fimmtudagur  24. maí  2018  2450

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

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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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 
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Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Í lok apríl fór fram rýmingaræf-
ing í leikskólanum Jötunheim-

um á Selfossi. Æfingin hófst á 
því að brunakerfið í leikskólan-
um var sett í gang og starfsfólk 
hófst handa við að rýma skólann 
eftir þeirri rýmingaráætlun sem 
er í gildi í skólanum. Jafnframt 
var hringt í neyðarlínu og 
óskað eftir aðstoð slökkvi-
liðs.

Starfsfólk gekk úr 
skugga um að börn-
in færu á fyrirfram 
ákveðin söfnunarsvæði 
hverrar deildar þar sem 
fram fór manntal. Hluti 
af börnunum var úti 
að leika en börnin sem 
voru inni fóru út eins og 
þau voru klædd inni, sum 
berfætt, önnur á sokkunum og 
einhver jafnvel bara á nærboln-
um, allt til að gera aðstæður eins 
raunverulegar og mögulegt er.

Starfsfólk í Jötunheimum 
hefur undanfarið unnið í rým-
ingaráætlun skólans í kjölfar 
rýmingarnámskeiðs undir stjórn 
Brunavarna Árnessýslu þar sem 
farið var yfir hvernig rýmingu 
skyldi háttað og hvað ætti að 
skoða við gerð rýmingaráætlana. 

Starfsfólk skólans hefur sannar-
lega unnið frábæra vinnu og hef-
ur m.a. útbúið rýmingartöskur 
sem eru geymdar við flóttaleið-
ir í skólanum, ein taska fyrir 

hverja 

deild 
auk þess sem sameig-
inleg rými s.s. salur og listastofa 
hafa sínar töskur. Í töskunum 
eru m.a. nafnalistar, til að ganga 
úr skugga um að allir séu komn-
ir út, teppi fyrir skólausu börnin 
til að standa á úti og til að hlýja 
hópnum og buff til að setja á 
höfuð barnanna. Virkilega góð 

hugmynd og vel framkvæmd að 
okkar mati. 

Þegar búið var að taka mann-
tal og ljóst var að skólinn var 
mannlaus fengu krakkarnir að 
skoða slökkvibílinn og ræða við 
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tók um fjórar mínútur að 
rýma allt húsið, frá því að 
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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 
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seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
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inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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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
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www.vinnuvelaskolinn.is
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Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970

Fleiri dagsetningar bætt við!
23,29&30 nóv • 13&14 des

lifandi tónlist og 
stemning fram eftir kvöldi

aðeins 8.950 kr á mann
tilboð: jólahlaðborð og gisting

aðeins 14.750 kr á mann
raudahusid.is/jolahladbord
483-3330 / jj@raudahusid.is

Þann 5. nóvember sl. var undir
ritaður á Heil brigðis stofnun 

Suður lands sam starfs  samningur 
milli Krabba meins félagsins, 
Krabba meins félags Árnessýslu 
og Heilbrigðisstofnunar Suður
lands um ráðgjöf fyrir sjúklinga 
í krabba meinsmeðferðum.

Ráðgjafar frá Krabba meins
félag inu munu nú framvegis 
koma á HSU á Selfossi vikulega 
og veita ráðgjöf.  Hluti af 
söfnunarfé Bleiku slaufunnar 
2017 var varið í að efla ráðgjöf 
og stuðning á landsbyggðinni og 
nýtur HSU nú góðs af því. Allir 
þeir sem sjá hag sinn í að nýta 
þessa þjónustu, sjúklingar eða 
aðstandendur, eru hvattir til að 
leita til HSU eftir þjónustunni.

Meðferð við krabbameinum 
hófst á HSU haustið 2018 í 
kjölfar þess að ráðinn var til 
stofnunarinnar sérfræðingur í 

Ráðgjöf og stuðningur við 
krabbameinssjúka á HSU

krabbameinslækningum, Sig
urður Böðvarsson.  Það var 
gríðarlegur fengur fyrir stofn
unina að fá krabba meins
lækni til starfa og geta hafið 
meðferðarstarf á svæð inu. Fram 
að þeim tíma höfðu krabba
meinssjúklingar þurft að sækja 
alla meðferð til Reykjavíkur.  
Eftir að með ferðar þjónustan 
hófst hefur verið gríðarlegur 

vöxtur í aðsókn enda mikill 
léttir fyrir sjúklinga að þurfa 
ekki lengur að fara yfir heiðina 
til að sækja sér meðferð, 
nóg er álagið samt. Fljótlega 
kom í ljós að mikil þörf var 
einnig á stuðningi og ráðgjöf 
fyrir krabbameinssjúklinga á 
svæðinu.

Krabbameinsfélag Árnessýslu 
hefur unnið ötullega að því að 
fá þjónustuna í heimabyggð að 
sögn Svanhildar Ólafsdóttur, 
for manns Krabbameinsfélags 
Árnes sýslu og því er það mikið 
fagnaðarefni að fá nú ráðgjafar 
og stuðningsmeðferð einnig á 
HSU og geta boðið heildstæða 
þjónustu. Nú verður því hægt 
að bjóða upp á viðtal fyrir alla 
sjúklinga sem eru að koma í 
upphaf meðferðar og síðan ræðst 
það eftir óskum og þörfum hvers 
og eins hversu oft þeir vilja 
koma og sækja þessa þjónustu 
og það er líka mjög mikilvægt 
fyrir meðferðaraðila á HSU að 
fylgjast með líðan sjúklinganna 
og grípa þá inn í þegar þess er 
þörf.

Glæsileg aðstaða fyrir ráðgjöf krabbameinssjúklinga á HSU á Selfossi. GPP.

Svanhildur Ólafsdóttir, form. Krabbameinsf. Árness., Halla Þorvaldsdóttir, 
framkv.stj. Krabbameinsfélagsins, og Díana Óskarsdóttir, forstjóri HSU. GPP.
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Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson
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Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
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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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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.
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sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá

Gæludýrafóður

Fimmtudagur  24. maí  2018  2450

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

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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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
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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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Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 
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Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
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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
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l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is
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og málun
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Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

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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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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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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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.

Erum flutt á Selfoss
Velkomin áfram í viðskipti

Sími 897 8444

Miðvikudagur 13. nóvember 20192524
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dfs@dfs.is
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HAPPY HOUR 
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Fim kl. 22-01
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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

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT
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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                                               
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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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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
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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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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 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
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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 
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SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
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inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
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í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
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Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Í lok apríl fór fram rýmingaræf-
ing í leikskólanum Jötunheim-

um á Selfossi. Æfingin hófst á 
því að brunakerfið í leikskólan-
um var sett í gang og starfsfólk 
hófst handa við að rýma skólann 
eftir þeirri rýmingaráætlun sem 
er í gildi í skólanum. Jafnframt 
var hringt í neyðarlínu og 
óskað eftir aðstoð slökkvi-
liðs.

Starfsfólk gekk úr 
skugga um að börn-
in færu á fyrirfram 
ákveðin söfnunarsvæði 
hverrar deildar þar sem 
fram fór manntal. Hluti 
af börnunum var úti 
að leika en börnin sem 
voru inni fóru út eins og 
þau voru klædd inni, sum 
berfætt, önnur á sokkunum og 
einhver jafnvel bara á nærboln-
um, allt til að gera aðstæður eins 
raunverulegar og mögulegt er.

Starfsfólk í Jötunheimum 
hefur undanfarið unnið í rým-
ingaráætlun skólans í kjölfar 
rýmingarnámskeiðs undir stjórn 
Brunavarna Árnessýslu þar sem 
farið var yfir hvernig rýmingu 
skyldi háttað og hvað ætti að 
skoða við gerð rýmingaráætlana. 

Starfsfólk skólans hefur sannar-
lega unnið frábæra vinnu og hef-
ur m.a. útbúið rýmingartöskur 
sem eru geymdar við flóttaleið-
ir í skólanum, ein taska fyrir 

hverja 

deild 
auk þess sem sameig-
inleg rými s.s. salur og listastofa 
hafa sínar töskur. Í töskunum 
eru m.a. nafnalistar, til að ganga 
úr skugga um að allir séu komn-
ir út, teppi fyrir skólausu börnin 
til að standa á úti og til að hlýja 
hópnum og buff til að setja á 
höfuð barnanna. Virkilega góð 

hugmynd og vel framkvæmd að 
okkar mati. 

Þegar búið var að taka mann-
tal og ljóst var að skólinn var 
mannlaus fengu krakkarnir að 
skoða slökkvibílinn og ræða við 
nokkra slökkviliðsmenn.

Rýmingaræfingin var mjög 
vel heppnuð og í kjölfarið mun 

starfsfólkið endurmeta rým-
ingaráætlun skólans, en ekki 
voru margar athugasemdir 
gerðar í æfingunni sjálfri. 
Þess má geta að í heild 
tók um fjórar mínútur að 
rýma allt húsið, frá því að 
brunabjallan fór í gang þar 
til búið var að rýma og telja 

börn og starfsfólk.
Brunavarnir Árnessýslu 

vilja nota þennan vettvang til 
að hrósa stjórnendum og starfs-
fólki Jötunheima fyrir virki-
lega vel unnin störf í sambandi 
við brunavarnir og hvetja aðra 
leikskóla á svæðinu að taka sér 
þeirra vinnu til fyrirmyndar.

Rýmingaræfing í 
leikskólanum Jötunheimum

Vinnuvélanámskeið
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

Sími 897 8444

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970

Fleiri dagsetningar bætt við!
23,29&30 nóv • 13&14 des

lifandi tónlist og 
stemning fram eftir kvöldi

aðeins 8.950 kr á mann
tilboð: jólahlaðborð og gisting

aðeins 14.750 kr á mann
raudahusid.is/jolahladbord
483-3330 / jj@raudahusid.is

Þann 5. nóvember sl. var undir
ritaður á Heil brigðis stofnun 

Suður lands sam starfs  samningur 
milli Krabba meins félagsins, 
Krabba meins félags Árnessýslu 
og Heilbrigðisstofnunar Suður
lands um ráðgjöf fyrir sjúklinga 
í krabba meinsmeðferðum.

Ráðgjafar frá Krabba meins
félag inu munu nú framvegis 
koma á HSU á Selfossi vikulega 
og veita ráðgjöf.  Hluti af 
söfnunarfé Bleiku slaufunnar 
2017 var varið í að efla ráðgjöf 
og stuðning á landsbyggðinni og 
nýtur HSU nú góðs af því. Allir 
þeir sem sjá hag sinn í að nýta 
þessa þjónustu, sjúklingar eða 
aðstandendur, eru hvattir til að 
leita til HSU eftir þjónustunni.

Meðferð við krabbameinum 
hófst á HSU haustið 2018 í 
kjölfar þess að ráðinn var til 
stofnunarinnar sérfræðingur í 

Ráðgjöf og stuðningur við 
krabbameinssjúka á HSU

krabbameinslækningum, Sig
urður Böðvarsson.  Það var 
gríðarlegur fengur fyrir stofn
unina að fá krabba meins
lækni til starfa og geta hafið 
meðferðarstarf á svæð inu. Fram 
að þeim tíma höfðu krabba
meinssjúklingar þurft að sækja 
alla meðferð til Reykjavíkur.  
Eftir að með ferðar þjónustan 
hófst hefur verið gríðarlegur 

vöxtur í aðsókn enda mikill 
léttir fyrir sjúklinga að þurfa 
ekki lengur að fara yfir heiðina 
til að sækja sér meðferð, 
nóg er álagið samt. Fljótlega 
kom í ljós að mikil þörf var 
einnig á stuðningi og ráðgjöf 
fyrir krabbameinssjúklinga á 
svæðinu.

Krabbameinsfélag Árnessýslu 
hefur unnið ötullega að því að 
fá þjónustuna í heimabyggð að 
sögn Svanhildar Ólafsdóttur, 
for manns Krabbameinsfélags 
Árnes sýslu og því er það mikið 
fagnaðarefni að fá nú ráðgjafar 
og stuðningsmeðferð einnig á 
HSU og geta boðið heildstæða 
þjónustu. Nú verður því hægt 
að bjóða upp á viðtal fyrir alla 
sjúklinga sem eru að koma í 
upphaf meðferðar og síðan ræðst 
það eftir óskum og þörfum hvers 
og eins hversu oft þeir vilja 
koma og sækja þessa þjónustu 
og það er líka mjög mikilvægt 
fyrir meðferðaraðila á HSU að 
fylgjast með líðan sjúklinganna 
og grípa þá inn í þegar þess er 
þörf.

Glæsileg aðstaða fyrir ráðgjöf krabbameinssjúklinga á HSU á Selfossi. GPP.

Svanhildur Ólafsdóttir, form. Krabbameinsf. Árness., Halla Þorvaldsdóttir, 
framkv.stj. Krabbameinsfélagsins, og Díana Óskarsdóttir, forstjóri HSU. GPP.

Miðvikudagur 13. nóvember 20192524

Sími 482 1944
dfs@dfs.is
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Selfossi
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Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922
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HHHHH Vottað verkstæði
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HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
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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
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Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17
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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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Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922
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HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
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Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
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Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

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

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

18    Fimmtudagur  13. október  2016 DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
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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

Fimmtudagur  24. maí  2018  2450

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is
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HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00
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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.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -
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Fatamerkingar
Strigaprentun
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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

Í lok apríl fór fram rýmingaræf-
ing í leikskólanum Jötunheim-

um á Selfossi. Æfingin hófst á 
því að brunakerfið í leikskólan-
um var sett í gang og starfsfólk 
hófst handa við að rýma skólann 
eftir þeirri rýmingaráætlun sem 
er í gildi í skólanum. Jafnframt 
var hringt í neyðarlínu og 
óskað eftir aðstoð slökkvi-
liðs.

Starfsfólk gekk úr 
skugga um að börn-
in færu á fyrirfram 
ákveðin söfnunarsvæði 
hverrar deildar þar sem 
fram fór manntal. Hluti 
af börnunum var úti 
að leika en börnin sem 
voru inni fóru út eins og 
þau voru klædd inni, sum 
berfætt, önnur á sokkunum og 
einhver jafnvel bara á nærboln-
um, allt til að gera aðstæður eins 
raunverulegar og mögulegt er.

Starfsfólk í Jötunheimum 
hefur undanfarið unnið í rým-
ingaráætlun skólans í kjölfar 
rýmingarnámskeiðs undir stjórn 
Brunavarna Árnessýslu þar sem 
farið var yfir hvernig rýmingu 
skyldi háttað og hvað ætti að 
skoða við gerð rýmingaráætlana. 

Starfsfólk skólans hefur sannar-
lega unnið frábæra vinnu og hef-
ur m.a. útbúið rýmingartöskur 
sem eru geymdar við flóttaleið-
ir í skólanum, ein taska fyrir 

hverja 

deild 
auk þess sem sameig-
inleg rými s.s. salur og listastofa 
hafa sínar töskur. Í töskunum 
eru m.a. nafnalistar, til að ganga 
úr skugga um að allir séu komn-
ir út, teppi fyrir skólausu börnin 
til að standa á úti og til að hlýja 
hópnum og buff til að setja á 
höfuð barnanna. Virkilega góð 

hugmynd og vel framkvæmd að 
okkar mati. 

Þegar búið var að taka mann-
tal og ljóst var að skólinn var 
mannlaus fengu krakkarnir að 
skoða slökkvibílinn og ræða við 
nokkra slökkviliðsmenn.

Rýmingaræfingin var mjög 
vel heppnuð og í kjölfarið mun 

starfsfólkið endurmeta rým-
ingaráætlun skólans, en ekki 
voru margar athugasemdir 
gerðar í æfingunni sjálfri. 
Þess má geta að í heild 
tók um fjórar mínútur að 
rýma allt húsið, frá því að 
brunabjallan fór í gang þar 
til búið var að rýma og telja 

börn og starfsfólk.
Brunavarnir Árnessýslu 

vilja nota þennan vettvang til 
að hrósa stjórnendum og starfs-
fólki Jötunheima fyrir virki-
lega vel unnin störf í sambandi 
við brunavarnir og hvetja aðra 
leikskóla á svæðinu að taka sér 
þeirra vinnu til fyrirmyndar.

Rýmingaræfing í 
leikskólanum Jötunheimum

Vinnuvélanámskeið
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
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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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Sími 
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Innréttingar

Járnsmíði
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Hönnun · Sala · Þjónusta
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rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
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Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Sími 897 8444

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
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Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970

Fleiri dagsetningar bætt við!
23,29&30 nóv • 13&14 des

lifandi tónlist og 
stemning fram eftir kvöldi

aðeins 8.950 kr á mann
tilboð: jólahlaðborð og gisting

aðeins 14.750 kr á mann
raudahusid.is/jolahladbord
483-3330 / jj@raudahusid.is

Þann 5. nóvember sl. var undir
ritaður á Heil brigðis stofnun 

Suður lands sam starfs  samningur 
milli Krabba meins félagsins, 
Krabba meins félags Árnessýslu 
og Heilbrigðisstofnunar Suður
lands um ráðgjöf fyrir sjúklinga 
í krabba meinsmeðferðum.

Ráðgjafar frá Krabba meins
félag inu munu nú framvegis 
koma á HSU á Selfossi vikulega 
og veita ráðgjöf.  Hluti af 
söfnunarfé Bleiku slaufunnar 
2017 var varið í að efla ráðgjöf 
og stuðning á landsbyggðinni og 
nýtur HSU nú góðs af því. Allir 
þeir sem sjá hag sinn í að nýta 
þessa þjónustu, sjúklingar eða 
aðstandendur, eru hvattir til að 
leita til HSU eftir þjónustunni.

Meðferð við krabbameinum 
hófst á HSU haustið 2018 í 
kjölfar þess að ráðinn var til 
stofnunarinnar sérfræðingur í 

Ráðgjöf og stuðningur við 
krabbameinssjúka á HSU

krabbameinslækningum, Sig
urður Böðvarsson.  Það var 
gríðarlegur fengur fyrir stofn
unina að fá krabba meins
lækni til starfa og geta hafið 
meðferðarstarf á svæð inu. Fram 
að þeim tíma höfðu krabba
meinssjúklingar þurft að sækja 
alla meðferð til Reykjavíkur.  
Eftir að með ferðar þjónustan 
hófst hefur verið gríðarlegur 

vöxtur í aðsókn enda mikill 
léttir fyrir sjúklinga að þurfa 
ekki lengur að fara yfir heiðina 
til að sækja sér meðferð, 
nóg er álagið samt. Fljótlega 
kom í ljós að mikil þörf var 
einnig á stuðningi og ráðgjöf 
fyrir krabbameinssjúklinga á 
svæðinu.

Krabbameinsfélag Árnessýslu 
hefur unnið ötullega að því að 
fá þjónustuna í heimabyggð að 
sögn Svanhildar Ólafsdóttur, 
for manns Krabbameinsfélags 
Árnes sýslu og því er það mikið 
fagnaðarefni að fá nú ráðgjafar 
og stuðningsmeðferð einnig á 
HSU og geta boðið heildstæða 
þjónustu. Nú verður því hægt 
að bjóða upp á viðtal fyrir alla 
sjúklinga sem eru að koma í 
upphaf meðferðar og síðan ræðst 
það eftir óskum og þörfum hvers 
og eins hversu oft þeir vilja 
koma og sækja þessa þjónustu 
og það er líka mjög mikilvægt 
fyrir meðferðaraðila á HSU að 
fylgjast með líðan sjúklinganna 
og grípa þá inn í þegar þess er 
þörf.

Glæsileg aðstaða fyrir ráðgjöf krabbameinssjúklinga á HSU á Selfossi. GPP.

Svanhildur Ólafsdóttir, form. Krabbameinsf. Árness., Halla Þorvaldsdóttir, 
framkv.stj. Krabbameinsfélagsins, og Díana Óskarsdóttir, forstjóri HSU. GPP.

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 
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Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
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Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
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Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson
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Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson
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Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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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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Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is

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

Fimmtudagur  24. maí  2018  2450

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
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Útfararþjónusta
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HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.
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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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HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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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.

hafidblaa. is

4 8 3 - 1 0 0 0

12:00-20:00 fim-sun

hádegistilboð
1 2 :00 - 1 6 :00

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 
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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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Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    
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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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Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson
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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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Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá

Gæludýrafóður

Fimmtudagur  24. maí  2018  2450

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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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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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

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
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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
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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

Sími 897 8444

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
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Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970

Fleiri dagsetningar bætt við!
23,29&30 nóv • 13&14 des

lifandi tónlist og 
stemning fram eftir kvöldi

aðeins 8.950 kr á mann
tilboð: jólahlaðborð og gisting

aðeins 14.750 kr á mann
raudahusid.is/jolahladbord
483-3330 / jj@raudahusid.is

Þann 5. nóvember sl. var undir
ritaður á Heil brigðis stofnun 

Suður lands sam starfs  samningur 
milli Krabba meins félagsins, 
Krabba meins félags Árnessýslu 
og Heilbrigðisstofnunar Suður
lands um ráðgjöf fyrir sjúklinga 
í krabba meinsmeðferðum.

Ráðgjafar frá Krabba meins
félag inu munu nú framvegis 
koma á HSU á Selfossi vikulega 
og veita ráðgjöf.  Hluti af 
söfnunarfé Bleiku slaufunnar 
2017 var varið í að efla ráðgjöf 
og stuðning á landsbyggðinni og 
nýtur HSU nú góðs af því. Allir 
þeir sem sjá hag sinn í að nýta 
þessa þjónustu, sjúklingar eða 
aðstandendur, eru hvattir til að 
leita til HSU eftir þjónustunni.

Meðferð við krabbameinum 
hófst á HSU haustið 2018 í 
kjölfar þess að ráðinn var til 
stofnunarinnar sérfræðingur í 

Ráðgjöf og stuðningur við 
krabbameinssjúka á HSU

krabbameinslækningum, Sig
urður Böðvarsson.  Það var 
gríðarlegur fengur fyrir stofn
unina að fá krabba meins
lækni til starfa og geta hafið 
meðferðarstarf á svæð inu. Fram 
að þeim tíma höfðu krabba
meinssjúklingar þurft að sækja 
alla meðferð til Reykjavíkur.  
Eftir að með ferðar þjónustan 
hófst hefur verið gríðarlegur 

vöxtur í aðsókn enda mikill 
léttir fyrir sjúklinga að þurfa 
ekki lengur að fara yfir heiðina 
til að sækja sér meðferð, 
nóg er álagið samt. Fljótlega 
kom í ljós að mikil þörf var 
einnig á stuðningi og ráðgjöf 
fyrir krabbameinssjúklinga á 
svæðinu.

Krabbameinsfélag Árnessýslu 
hefur unnið ötullega að því að 
fá þjónustuna í heimabyggð að 
sögn Svanhildar Ólafsdóttur, 
for manns Krabbameinsfélags 
Árnes sýslu og því er það mikið 
fagnaðarefni að fá nú ráðgjafar 
og stuðningsmeðferð einnig á 
HSU og geta boðið heildstæða 
þjónustu. Nú verður því hægt 
að bjóða upp á viðtal fyrir alla 
sjúklinga sem eru að koma í 
upphaf meðferðar og síðan ræðst 
það eftir óskum og þörfum hvers 
og eins hversu oft þeir vilja 
koma og sækja þessa þjónustu 
og það er líka mjög mikilvægt 
fyrir meðferðaraðila á HSU að 
fylgjast með líðan sjúklinganna 
og grípa þá inn í þegar þess er 
þörf.

Glæsileg aðstaða fyrir ráðgjöf krabbameinssjúklinga á HSU á Selfossi. GPP.

Svanhildur Ólafsdóttir, form. Krabbameinsf. Árness., Halla Þorvaldsdóttir, 
framkv.stj. Krabbameinsfélagsins, og Díana Óskarsdóttir, forstjóri HSU. GPP.

25 
ára

Í faraldrinum sem nú herjar 
á heimsbyggðina má ekki 

gleyma því að slíkir atburðir 
laða oft fram það besta hjá 
okkur mannfólkinu. Ekki aðeins 
kór ónu veiran virð ist bráðsmit
andi heldur einnig góðvild, von 
og náungakærleikur.

Að sjálfsögðu berast okkur 
af og til kaldhæðnislegar sögur, 
t.d. af vopnuðum mönnum sem 
stela klósettrúllum í Hong Kong 
eða áströlskum konum sem 
slást í matvöruverslunum vegna 
deilna um klósettpappír. Byggt 
á þessum sögum væri hægt að 
draga þá ályktun að fólk hugsi 
bara um sjálft sig.

Ekkert er jafn fjarri raun veru
leikanum. Almannavarnadeild 
ríkis lögreglu stjóra, sótt varna
læknir, landlæknir og fjölmargir 
aðrir hafa undanfarnar vikur 
gengið fumlaust til verka við 
að skipuleggja varnir gegn 
útbreiðslu kórónuveirunnar 
hér lendis. Ríkisstjórnin hefur 
bakkað þetta frábæra fag fólk 
upp án fáts. Starfsfólk veiru
deildar Land spítalans hefur 
unnið linnulaust við ótrú legar 
aðstæður til að greina þús undir 
sýna. Þúsundir lækna, hjúk
runarfræðinga, sjúkraliða auk 
starfsfólks í ræstingum hafa lagt 
mikið á sig til að sinna veikum 
einstaklingum og tryggja að 
heilbrigðiskerfið geti starfað. Yfir 
300 læknar, hjúkrunarfræðingar, 
sjúkra liðar og lyfjafræðingar 
hafa auk þess skráð sig í sér
staka bakvarðarsveit heil brigðis
þjónustunnar. 

Kári Stefánsson steig fram 
og bauð fram ómetanlega aðstoð 
til að framkvæma skimanir fyrir 
kórónuveirunni og gera jafnframt 
rannsóknir á mögulegum 
stökkbreytingum veir unnar. 
Síðast en ekki síst þá leggjast 
íbúar landsins á eitt um að draga 
úr frekari útbreiðslu veirunnar. 
Við erum öll almannavarnir!

Ástandið gerir okkur nánari
Frá Kína, Ítalíu, Spáni og Dan
mörku berast þær fregnir að 
krísan hefur gert fólk nánara. Í 
Kína hefur fólk að eigin sögn lært 
að þiggja aðstoð annarra. Vegna 
kórónuveirunnar og ein ang runar 
sem margir hafa þurft að sæta 
hefur fólk stutt hvert annað í 
auknum mæli. Margir Kínverjar 
segja „ji ayou“ („ekki gef ast 
upp“) til að hvetja hvert annað. 

Kórónuveiran laðar fram það besta hjá okkur
- Ingrid Kuhlman skrifar um jákvæðar hliðar kórónuveirunnar

Á Ítalíu, þar sem hafa verið settar 
þröngar skorður og fólk hvatt til 
að vera heima hjá sér, létta Ítalir 
hver öðrum lundina með því að 
standa úti á svölum og syngja 
Abbracciame („faðmaðu mig“), 
lag frá Napólí sem allir þekkja. 

Sungið á svölunum á Ítalíu
Börnin skrifa „Andrà tutto bene“ 
(„þetta reddast“) á veggina og 
hafa þessi hvatningarorð, sem 
voru fyrst notuð af nokkrum 
mæðrum í Puglia, breiðst út um 
alla Ítalíu eins og annar faraldur. 
Á Spáni fóru íbúar landsins út á 
svalir rétt áður en útgöngubannið 
tók gildi og klöppuðu hátt til að 
þakka heilbrigðisstarfsmönnum 
landsins sem leggja nótt við 
nýtan dag til að tryggja heilsu 
og vellíðan fólks. Í Danmörku 
hefur verið stofnaður bakhópur á 
Facebook þar sem fólk býður sig 
fram til að hringja í aldraða, fara 
í innkaupaferðir og útréttingar 
fyrir þá, fara með póst eða sækja 
lyf. 

Samstaðan er falleg
Hérlendis hafa einnig borist 
fjölmargar jákvæðar fréttir. 
Eftir að matarúthlutun Mæðra
styrksnefndar var hætt vegna 
smit hættu bárust sem dæmi þau 
ánægjulegu tíðindi að framtak 
sjálf boðaliða væri komið af stað 
til að aðstoða þennan viðkvæma 
hóp. Grasrótin leysir þannig 
þennan vanda með hagsmuni 
sam borgara sinna í huga án 
aðkomu stjórnvalda. 

Rannsóknir hafa sýnt að 
ósérhlífni, hjálpsemi og sam
staða eykst almennt þegar á 
reynir. Kaldhæðni víkur fyrir 
von. Við áttum okkur á því 
að við erum öll í þessu saman 
og þurfum að sýna ábyrgð og 
samstöðu. Áföll þjappa okkur 

saman og sýna hið rétta eðli 
Íslendinga. Alls staðar sést fólk 
sem vill leggja sitt af mörkum, 
með því að hlíta fyrirmælum 
um sóttkví, einangrun og sam
göngu bann og líka með því að 
bjóða fram hvers konar aðstoð. 
Ómetanleg verðmæti felast í 
þessari samstöðu. Kannski á 
heims faraldurinn eftir að færa 
okkur nær hvert öðru (ekki 
líkamlega þó). Eða eins og ítalski 
forsætisráðherrann Guiseppe 
Conte orðaði það: „Höldum fjar
lægð í dag, svo að við getum 
faðmast enn þéttingsfastar á 
morgun.“

Greinarhöfundur 
er framkvæmdastjóri 

Þekkingarmiðlunar og með 
meistaragráðu í hagnýtri 

jákvæðri sálfræði.


