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Hekla og 
Þjófafoss 
á björtum 

vordegi
Dagskráin fær stundum 

sendar myndir af hinu og 
þessu sem fyrir augu fólks ber. 
Ólafur Sigurjónsson í Forsæti í 
Flóa er einn af þeim sem hefur 
tekið mikið af myndum í gegn-
um tíðina. Þessa mynd af Heklu 
og Þjófafossi fengum við senda 
með þeim orðum að það ætti 
að minna á hve Suðurlandið er 
stórbrotið. Það eru orð að sönnu. 
Það er heilmikið að sjá og upp-
lifa á Suðurlandinu fyrir þá sem 
ætla sér að ferðast innanlands í 
sumar. -gpp

Götubiti á hjólum er saman-
safn matarvagna af ýmsum 

toga sem leitt hafa saman hesta 
sína. Vagnarnir eru allir af ólíkum 

borgarar og grænmetisfæði var 

bílastæðinu við BYKO sl. sunnu-
dag. Til stóð að herlegheitin 
myndu opna lúgur sínar um hálf 
sex og vera fram til átta. Vegna 

og voru fyrstu skammtarnir af-
hentir upp úr kl. 16. 

Selfyssingar kunna að meta 
nýjungar í matnum
Það þarf yfirleitt ekki að bjóða 
Selfyssingum tvisvar að prófa 

nýjungar í matargeiranum. 
Langar raðir mynduðust fljót-
lega og fólk náði sér í gómsæt-
an götubita. Aðspurðir sögðu 
margir það gaman að breyta út 
af vananum einstaka sinnum 
þrátt fyrir að ekki væri skortur 
á skyndibita eða veitingastöðum 
í bænum. „Maður er búinn að 
borða það allt saman oft áður. 
Þegar kemur eitthvað svona nýtt 
er nauðsynlegt að prófa það. Þú 
sérð bara röðina.“ Fólk á öllum 
aldri var spennt að prófa eitthvað 
nýtt. „Við ætlum í humarsúpuna, 
sögðu eldri hjón. Við þorum ekki 
í þetta sterka því það er ekki fyr-
ir okkur að kunna að meta það,“ 
sagði maðurinn hlæjandi. Yngri 

kynslóðin virtist frekar sækja 
í vel kryddaðan mat, en boðið 
var upp á sterka rétti á nokkrum 
staðanna.

Markmiðið að vera í 
ákveðnum sirkusstíl
Samkvæmt forsprakka verkefn-
isins, Róberti Aroni Magnússyni 
hefur verkefnið gengið vonum 
framar. Hugmyndin sé að vera 
með hálfgerða mathöll á hjólum. 
Þegar vagnarnir mæti á stað-
inn myndist ákveðin karnival- 
eða sirkusstemning á svæðinu. 
Framundan hjá matarvögnunum 
er að fara á fleiri staði og setja 
upp svipaða stemningu og var á 
Selfossi liðna helgi. -gpp

Götubiti á hjólum sækir Selfoss heim
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Hrós vikunnar
Guðbjörg Grímsdóttir 
er hrósari vikunnar að þessu sinni:

Takk Kolla mín fyrir að biðja mig um 
að vera hrósarinn, það er mér heiður. 
Ég var ekki lengi að ákveða hverjum 
ég gæfi hrós vikunnar – það fer til 
nemendanna í FSu. Nemendur FSu 
hafa staðið sig með eindæmum vel í 
því að takast á við áskoranir síðustu 
vikna, bæði í námi og utan þess. Það 
er ekki einfalt að þurfa að snúa lær-
dómsvenjum sínum á hvolf og halda 
áfram að vera með. Þannig að þrátt 
fyrir kvíða, breytt vinnubrögð, áskor-
anir í fjölbreyttari samskiptaleiðum, 
kröfu um aukið sjálfstæði og margt 
fleira – hafa þeir staðið sig frábærlega 
vel. Ég er mjög stolt af þeim flotta 
hópi nemenda sem er svo gaman að 
kenna – og ég hlakka til að hitta aftur 
á göngum skólans og í kennslustof-
um.

Guðbjörg Grímsdóttir

Ég ætla að skora á nágranna minn 
og yndislegan fyrrverandi nemanda, 
Ernu Guðjónsdóttur.

Guðbjörg Grímsdóttir

Erna, sendu okkur hrósið á 
netfangið dfs@dfs.is. Ekki væri verra 
að fá mynd með :)

Dagskráin, fréttablað Suðurlands

SUMARTILBOÐSUMARTILBOÐ
Á SUMARBOLUM

Afsláttur af öllum bolum 12.-18. maí.
Full búð af glæsilegum sumarfatnaði.

Vefverslunin okkar er alltaf opin! 
www.tiskuverslun.is

Jákvæð sálfræði (JS) er nýleg 
nálgun sem gengur þvert á 

allar greinar sálfræðinnar og var 
kynnt aldamótin síðustu. Upp-
hafsmaður hennar er bandaríski 
sálfræðingurinn Martin Selig-
man. Innan greinarinnar má 

-
sýn í hvað veldur því að sumir 
einstaklingar, hópar og stofnanir 

virði að lifa því. Vert er þó að 
taka fram að með heitinu já-
kvæð sálfræði er ekki verið 
að gefa í skyn að aðrar grein-
ar sálfræðinnar séu neikvæð-
ar. Munurinn felst í því að hin 
hefðbundna nálgun sálfræðinnar 
hefur í auknum mæli á síðustu 
áratugum beint athyglinni að 
því sem er að og hvernig megi 
bæta það og laga. Innan JS er 
athyglinni hins vegar beint að 
því sem er í lagi og hvernig 

að auka vellíðan fólks. 

Hvað eru jákvæð inngrip?
Jákvæð inngrip (JI) eru æf-
ingar (inngrip) sem byggja á 
rannsóknum á því sem eykur 
vellíðan. Þau hafa verið þró-
uð og prófuð í því skyni að 
bæta andlega heilsu 
einstaklinga. Sam-
antekt á rann-
sóknum á já-
kvæðum inn-
gripum sýndi 
að þau bættu 
a n d l e g a 
líðan fólks 
og virkuðu 
einnig vel í að 
draga úr þung-
lyndiseinkenn-
um. Þau eru því góð 
viðbót við hefðbundnari 
meðferðarform sem notuð eru 
innan sálfræðinnar. JI eru skil-
greind á þann hátt að afleiðingar 
þeirra séu að auka við eitthvað á 
jákvæðan hátt sem gæti þá verið 
hugarástand, hegðun eða tilfinn-
ingar, sem ýtir síðan í kjölfarið 
undir vellíðan og hamingju. Ef 
inngripin eru í þeim tilgangi að 
draga úr einhverju sem gæti til 
dæmis verið streita eða þung-

lyndi eru þau ekki flokkuð sem 
JI. Nálgunin virðist því skipta 
máli í því skyni hvort markmið-
ið sé að efla það sem er jákvætt 
og/eða nálgast eitthvað sem er 
eftirsóknarvert annars vegar eða 
hvort verið sé að forðast eitthvað 
sem er ekki eftirsóknarvert. 

Dæmi um jákvæð inngrip
Eftirtaldar æfingar flokkast und-
ir jákvæð inngrip:

Æfingin þrír góðir hlut-
ir gengur út á að viðkomandi 
skrifar niður þrjá góða hluti 
sem gerðust yfir daginn áður 
en haldið er til hvílu ásamt því 
að velta fyrir sér hvað orsakaði 
þessa góðu hluti eða atburði og 
hvaða þátt viðkomandi átti þátt 
í að þessi hlutur eða atburður 
gerðist, þetta er gert í eina viku. 

Æfingin fimm góðverk á 
einum degi miðar að því að 
gera hluti sem koma öðrum til 
góða. Niðurstöður rannsókna 
hafa sýnt fram á að þessi æfing 
ýtir undir vellíðan hjá þeim sem 
framkvæma hana, sérstaklega ef 
góðverkin eru gerð á einum degi 
í stað þess að dreifa þeim yfir 
lengri tíma. 

Æfingin að skrifa þakk-
lætisbréf gengur út á að skrifa 

ákveðinni manneskju 
bréf eða að heim-

sækja hana. Þetta 
þarf að vera 
einstakl ing-
ur sem hefur 
haft jákvæð 
áhrif á við-
komandi og 
sýnt honum 

góðmennsku 
á einhvern hátt 

sem ekki hefur 
verið þakkað fyr-

ir áður. Sýnt hefur verið 
fram á að þessi æfing getur með-
al annars dregið úr þunglyndi og 
aukið vellíðan hjá einstakling-
um til lengri tíma. 

Æfingin að stunda hreyf-
ingu reglulega eða að setja 
fram nýtt æfingaplan geng-
ur út á að viðkomandi stundi 
líkamsrækt að einhverju tagi 
einu sinni á dag í eina viku. 
Æskilegt er að hafa æfingarnar 

ekki eins á hverjum degi. Rann-
sóknir hafa sýnt fram á að það 
að stunda reglulega hreyfingu 
hefur góð áhrif á heilsuna jafnt 
andlega sem líkamlega. Hreyf-
ingarleysi getur aukið líkurnar 
á hjarta- og æðasjúkdómum, 
sykursýki, vissum tegundum 
krabbameins, offitu og háum 
blóðþrýstingi sem dregur á sama 
tíma úr vellíðan. Bætt líkamleg 
vellíðan getur leitt til betri and-
legrar líðanar og það er almennt 
viðurkennt að hreyfing geti haft 
jákvæð áhrif á skap og meðal 
annars minnkað kvíða- og þung-
lyndiseinkenni.

Æfingin að nota styrkleika 
sína með nýjum hætti gengur 
út á að viðkomandi lætur greina 
styrkleika sína með viðeigandi 
prófi, til dæmis VIA styrkleika-
prófinu eða öðru sambærilegu 
prófi sem hægt er að finna á 
alnetinu. Einn styrkleiki er síð-
an valinn sem raðast ofarlega 
í röðinni og er hann notaður á 
mismunandi hátt daglega í eina 
viku. Rannsóknir sýna að með 
því að gera þessa æfingu eykst 
hamingja og þunglyndisein-
kenni minnka hjá þátttakendum.

Fyrir hverja?
Jákvæð inngrip geta gagnast 
öllum sem vilja auka vellíðan 
sína óháð kyni eða aldri og í 
lokin langar mig að benda fólki 
á sniðugt app sem heitir Happ- 
app. Appið var lokaverkefni 
Helgu Arnardóttur í JS og er 
hugmyndin að einstaklingar geti 
nálgast æfingar sem geta aukið 
vellíðan á auðveldan og skil-
virkan hátt.

Ef þú vilt auka vellíðan þína, 
kæri lesandi, skora ég á þig að 
kynna þér JS betur og að sama 
skapi að prófa ofangreindar æf-
ingar!

Jákvæð sálfræði, inngrip og vellíðan
Ragnheiður 
Blöndal
Bs. í sálfræði og 
nem andi í jákvæðri 
sálfræði við Endu-
menntun Háskóla 
Íslands.
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HVAR NÁLGAST 
ÉG DAGSKRÁNA 

Á SELFOSSI?
Vegna breytinga á þjónustu hjá Póstinum er 
Dagskránni ekki lengur dreift ómerktri í hús á Selfossi.

Leiðir til að fá Dagskrána
1  Í blaðakössum á Selfossi

 

2
  

3  Send heim með Póstinum
 Hægt er að sækja um þjónustuna inni á  

eða í síma 482 1944. Þú greiðir póstburðargjaldið og færð 

Sími 482 1944  |  dfs@dfs.is  |  www.dfs.is
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„Á meðan ég gef“.
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Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

Útisoðin sumarsvið 
(eldist á laugardögum)

Hráefni 
Allt sem finnst við tiltekt í 
frystikistunni, tilvalið að efla 
samhug og  ung menna félags -
andann, bjóða fleirum að koma 
með úr sínum kistum. Lykil-
atriði er samt að svið finnist 
ein hverstaðar og betra eftir því 
sem neðar í kistuna er komið. 
Rótar grænmeti af öllum stærð-
um og gerðum, þarna er tilvalið 
að slá tvær flugur í einu höggi 
og taka til í ísskápnum. Kerfill 
úr gamla bæjarhaugnum, til-
valið að fá krakkana til að 
hlaupa eftir því, þá er gott 
að eiga dass af grófu salti og 
gaman að prófa sig áfram með 
allskonar krydd og jurtir.

Aðferð 
Finna stóran og góðan pott, 
helst úr mjólkurhúsi, bílskúr, 
vélargeymslu, nú eða fá lánað 
hjá góðum granna, fylla pottinn 

Það er óhætt að segja að 

ekki farið varhluta af Covid 
faraldrinum frekar en ýmis 
önnur starfsemi. Skólanum var 
lokað 13. mars og var hann 
lokaður til 4. maí. Kennarar 
voru sendir heim og settu upp 
fjarkennslu á einni helgi. Það 
form gekk framar björtustu 
vonum, kennarar unnu mikið 

algerlega ný tækifæri og leiðir 
til kennslu. Þar með opnuðust 
nýir möguleikar og þekking 
fyrir bæði kennara og nemendur 
sem hafa fæstir unnið í fjarnámi 
áður. Sú þekking sem þarna varð 
til mun fylgja okkur áfram og 
nýtast til framtíðar.

Í Fjölbrautaskóla Suðurlands 
er boðið upp á mjög fjölbreytt og 
áhugavert nám. Allt frá almennu 
bóknámi til sérhæfðs náms í 
iðngreinum. Með tilkomu nýja 
verknámshússins Hamars er 
skólinn afar vel tækjum búinn til 
kennslu í verknámi. Nemendur 
okkar í iðnnámi fá þekkingu sem 
nýtist atvinnufyrirtækjum vel. 
Hingað til hefur verið eftirspurn 
eftir fólki með iðnmenntun og 
því eftir miklu að slægjast. 

Fyrir tveimur árum var 
FabLab Selfoss opnað í Hamri – 

af vatni með garðslöngunni, 
skella sviðum, rótargrænmeti 
og öðru sem fannst út í  pottinn 
og kynda undir með kolum 
eða timbri. Hræra örlítið upp í 
þessu rétt til að byrja með, svo 
er tilvalið að ræsa sláttuvélina 
og slá garðinn á meðan 
suðan kemur upp, grípa sér 
sjálfur svo vænan kjamma og 
krakkarnir eru alveg vitlausir í 
þetta, því get ég lofað. 

Ágætu Sunnlendingar
verknáms húsi og eru kennarar í 
óða önn að átta sig á viðbótinni 
sem slíkri. Nemendur á list-
náms  braut hafa valið áfanga 
í FabLab og má segja að þar 
séu þau að styrkja stöðu sína 
inn í hátæknina sem gjarnan er 
nefnd fjórða iðnbyltingin. Það er 
mikilvægt að ungt fólk fái tæki-
færi til að kynna sér þá mögu-
leika sem hátæknibúnaður sem 
nýttur er bæði í iðnnámi og í 
FabLab-smiðju virkar og getur 
slík þekk ing opnað ný tækifæri.

Þeir sem hafa átt leið um 

að í þessari viku hafa nemendur 
á listnámsbraut unnið að endur-
nýjun á veggjalistinni sem hefur 
prýtt vegginn á austurhlið bíla-
stæðis skólans undanfarin ár. 
Það er sannarlega þess virði að 
gera sér ferð og líta á listaverkin 
sem þar hafa sprottið fram á ný.

Í vetur var boðið upp á áfanga 
í leikja   forritun sem gerir miklar 
kröfur til þrívíddarhugsunar og 
færni til að nýta tölvurnar á sér-
hæfðan hátt. Það var magnað 
að sjá hvað nemendum tókst 
að skapa með þeim miðli þegar 
ég heimsótti þá í tíma rétt fyrir 
lokun skólans.

Í framhaldsskóla eins og FSu 
er aldrei lognmolla, en á liðnum 

vikum höfum við sannarlega 
saknað nemenda okkar sem 
hafa ekki haft tækifæri til að 
mæta í skólann. Það lifnaði þó 

en þá hófst kennsla í verknámi 
aftur í verklegum áföngum 
með miklum takmörkunum þó 
á samgangi á milli nemenda og 
svæða í Hamri. Það er frábært 
að sjá hvað nemendur hafa að-
lagað sig þeim reglum og hafa 
engin vandkvæði verið á vinnu 
nemenda. Þeir hafa fylgt leið-
bein ingum sóttvarnalæknis og 
unnið af mikilli einbeitingu í 
náminu.

Ágætu Sunnlendingar, ég vil 
hvetja ykkur til að skoða þau 
náms tækifæri sem skólinn okkar 
býður upp á og velta fyrir ykkur 
hvort tímabært sé að hefja nám, 

maí meðal eldri nemenda og til 
10. júní meðal grunn skóla nem-
enda sem hyggjast hefja nám á 
næsta skóla ári. 

Hægt er að nálgast allar upp-
lýsingar um skólann á heima-
síðu hans, www.fsu.is.

Með ósk um gleðilegt sumar,
Olga Lísa Garðarsdóttir 
skólameistari FSu.

Vorvindar glaðir, glettnir 
og hrað ir leika um landið 

þessa dag ana. Það hefur verið 
gott veður og blíða víðast 
hvar á Suður   landinu. Þessa 
mynd fékk blaðið senda af 
vind  sköfnum skýjum í upp-
sveitum Árnes sýslu. Þeir 

sem eru for vitnir um skýjafar 
og heiti þeirra geta skoðað 
heima síðu veður stofunnar en 
þar er heil mikill fróðleikur 
um sitt lítið af hverju sem 
tengist veður farinu. 
Myndina tók Ósk Eiríksdóttir.  
 -gpp

Vorvindar glaðir 
í uppsveitunum

Unnið verður að endurgerð á götunni Lyng-
heiði á Selfossi frá miðjum maí næst kom-

andi og fram til 1. október 2020.  Verkið felur í 
sér jarðvegs  skipti í götu, endur nýjun stofn lagna 
frá veitu, vatns veitu og hita  veitu ásamt heildar 

þess   um sök um má bú ast við röskun á umferð sem 

stendur. Verk  inu er skipt í tvo áfanga. Verk taki 
mun að öllu ó breyttu hefja störf eftir 18. maí nk.

Endurgerð á Lyngheiði á Selfossi
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Forsetaefni 
  með víðtæka reynslu
Ég býð mig fram til forseta Íslands sem forseti allra Íslendinga, en ekki sem 

 

Magnús Ingberg Jónsson

Skráðu þig 
sem meðmælandi 
á skra.is
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Eyravegi 23, Selfossi // 555-1314

Hekluð handklæði eru endingagóð og setja fallegan 
svip á snyrtinguna. Uppskrift dagsins er hekluð úr 
vistvænu Alberte bómullargarni sem fæst í Hann-
yrðabúðinni í fjölda fallegra lita. 

Efni: Tveir litir af Alberte bómullargarni, 2 dokkur 
af hvorum lit (athugið að það verður afgangur af 
garninu sem vel má nota í að gera þvottastykki í stíl 
eða borðtuskur). Heklunál no 3.
Skammstafanir: ll-loftlykkja, fl-fastalykkja, kl-keðju-
lykkja, st-stuðull.

Mynstrið hleypur á 8 lykkjum. Athugið að alltaf eru 
heklaðar tvær umferðir í sömu átt, fyrst með
lit 1 og svo með lit 2. 
Uppskrift: Heklið 81 ll með lit 1.
1. umf: Heklið 2 ll (fyrsti stuðull) + 2 st í 3ju ll frá nál-
inni. *Heklið 2 ll hoppið yfir 3 ll, 1 fl í næstu ll, 2 ll hopp-
ið yfir 3 ll, 5 st í næstu ll* endurtakið * * þar til komið 
er að lokum umferðar, þá eru heklaðir 3 st í síðustu ll. 
2. umf: Hekluð með lit 2. *Heklið 1 fl í 1. stuðul fyrri 
umferðar, 2 ll, 5 st í fl fyrri umferðar, 2 ll* endurtakið * 
* út umferðina, endið á 1 fl í síðasta st fyrri umferðar. 
3.umf: Nú er stykkinu snúið við og heklað með lit 1. 2 
ll (fyrsti stuðull) + 2 st í fl fyrri umferðar. *2 ll, 1 fl í 3ja 
st fyrri umferðar, 2 ll, 5 st í fl* endurtakið * * og endið 
umferðina á 3 st.

Endurtakið umferðir 2 og 3 þar til æskilegri lengd er 
náð, (hér voru heklaðar 79 umferðir).
Heklið nú 1 umf af fl í kringum handklæðið, á skamm-
hlið er heklað í aðra hvora ll og annan hvorn st, 3 fl 
í hverja hornlykkju og á langhlið eru heklaðar 2 fl í 

hvern st og 1 fl í fl. Skiptið um lit, *heklið 1 fl, hopp-
ið yfir 1 fl, 5 st í næstu fl* endurtakið allan hringinn. 
Endið á að hekla hanka í hornið, 22 ll, festið hinum 
megin við hornið með 1 kl, snúið við og heklð 26 fl 
um ll-bogann.
Klippið garnið frá, gangið frá endum, þvoið í vél og 
njótið að þerra hendur á mjúku, fallegu handklæði.

Uppskrift: Þóra Þórarinsdóttir.

Heklað handklæði

Við biðjum viðskiptavini okkar að fylgjast 
með fréttum um opnunartíma og aðra þjón-
ustu hjá okkur nú sem aldrei fyrr.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

ÚTBOÐÚTBOÐ
ÚRGANGSÞJÓNUSTA ÁRBORG
21182 – Úrgangsþjónusta Árborg

Ríkiskaup, fyrir hönd sveitarfélagsins Árborgar 

kt. 650598-2029, óska eftir tilboðum í  verk efnið 

21182 Úrgangsþjónusta Árborg - Söfnun og 

úrvinnsla úrgangs fyrir heimili, stofnanir og 

 gámastöð Árborgar 2020-2022. 

Verkið felst í söfnun úr grá-, blá- og brúntunnum 

við öll heimili í sveitarfélaginu Árborg og frá 28 

stofnunum sveitarfélagsins,   þ.e. á Selfossi, 

Stokkseyri og Eyrarbakka og í dreifbýli auk 

tæminga á grenndargámum og þjónustu við 

gáma stöð.  Verktaki skal einnig sjá um ráðstöfun 

á öllum úrgangi.

Skilafrestur tilboða er 29.05.2020 kl.12:00

Gert er ráð fyrir tveggja (2ja) ára samningi með 

möguleika á að framlengja samning tvisvar (2) 

sinnum um eitt (1) ári í senn, þannig að samnings-

tími verði samtals fjögur (4) ár. 

Nánari upplýsingar er að fi nna í 

 útboðskerfi  Ríkiskaupa, TendSign.

Allir á svið
Leikdeild Ungmennafélags Biskupstungna kynnir: 

Riverside snyrting og spa, 
í Hótel Selfossi.

 

Beta Hólm

Framkvæmdir eru hafnar við 
endurnýjun á göngustíg 

og útsýnispalli á efra svæði 
við Gullfoss. Verið er að út-

stiga. Leið að útsýnispalli á efra 

Framkvæmdir við Gullfoss
– mannvirki endurnýjuð

svæði verður lokuð á meðan 

Við neðra bílastæði eru engar 
framkvæmdir í gangi og fært 
niður að fossi. Í tilkynningu frá 
Umhverfisstofnun biður stofn-

unin gesti velvirðingar á þeirri 
röskun sem þessar framkvæmdir 
gætu haft í för með sér en minnir 
jafnframt á ábatann sem af hlýst, 
íslenskri náttúru til verndar.
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Sameinaður Lífeyrissjóður Suðurlands, Suðurnesja og Vesturlands Sími: 420 2100 - netfang: festa@festa.is

Ársfundur sjóðsins verður haldinn á Grand 
Hótel Reykjavík, Sigtúni 38, fimmtudaginn 
28. maí 2020 og hefst kl. 18:00.

Ársfundur 
2020

Dagskrá fundar:
1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins
3. Önnur mál

Í stjórn sjóðsins eru:
Örvar Ólafsson, formaður
Halldóra Sigr. Sveinsdóttir, varaformaður
Anna Halldórsdóttir
Dagbjört Hannesdóttir
Ólafur Magnússon
Sigurður Ólafsson

Framkvæmdastjóri:
Gylfi Jónasson

Fundurinn er opinn öllum sjóðfélögum en til að tryggja núgildandi samkomubann verður einnig hægt að 
fylgjast með fundinum í beinni útsendingu meðan á honum stendur. Þeir sjóðfélagar sem hyggast nýta sér 
það eru beðnir um að skrá sig á festa@festa.is í síðasta lagi kl. 12 á ársfundardegi og fá þá uppgefna slóð til 
að tengjast.

Ávöxtun séreignardeildar 2019
Hrein eign séreignardeildar nam 705 milljónum króna í árslok 2019, þ.a. námu eignir sparnaðarleiðar II 678 
milljónum króna. Hrein nafnávöxtun Sparnaðarleiðar I, sem hóf starfsemi á miðju ári 2018, nam 6,3% eða 
3,6% í hreina raunávöxtun. Sparnaðarleið II skilaði 12,6% í hreina nafnávöxtun eða 9,7% í hreina raunávöxtun. 
Meðaltal hreinnar raunávöxtunar sparnaðarleiðar II undanfarin tíu ár er 4,7%. 

2019 2018
Breytingar á hreinni eign:
Iðgjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.822 11.066 
Lífeyrir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4.279 -3.887 
Hreinar fjárfestingatekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.415 8.599 
Rekstrarkostnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -306 -295 

Breyting á hreinni eign til greiðslu lífeyris 27.651 15.483 
Hrein eign frá fyrra ári 148.928 133.445 

Hrein eign í árslok til greiðslu lífeyris 176.579 148.928 

Efnahagsreikningur:
Eignahlutir í félögum og sjóðum 85.839 64.324 
Skuldabréf og aðrar fjárfestingar 84.386 79.283 

Fjárfestingar 170.225 143.607 

Kröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.501 1.587 
Innlán og aðrar eignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.005 3.829 
Viðskiptaskuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 96 

Annað 6.354 5.320 
Hrein eign í árslok til greiðslu lífeyris 176.579 148.928 

Ýmsar kennitölur
Hrein nafnávöxtun samtryggingardeildar . . . . . . . . . . . . . . . . 13,2% 6,1%
Hrein raunávöxtun samtryggingardeildar . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2% 2,7%
Hrein raunávöxtun, meðaltal síðustu fimm ára  . . . . . . . . . . . 5,4% 4,7%
Hrein raunávöxtun, meðaltal síðustu tíu ára . . . . . . . . . . . . . . 4,9% 3,3%
Tryggingafræðileg staða  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,5% -1,3%

* fjárhæðir í milljónum króna

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 15. JÚNÍ.

SNÚÐU VAXANDI
ÁSKORUNUM Í

UMHVERFISMÁLUM OG
MATVÆLAFRAMLEIÐSLU

ÞÉR Í VIL

WWW.LBHI.IS /  LANDBÚNAÐARHÁSKÓLI ÍSLANDS  / Sími 433 5000

BÚVÍSINDIGARÐYRKJABÚFRÆÐI FRAMHALDSNÁM
& RANNSÓKNIR

LANDSLAGS-
ARKITEKTÚR

SKÓGFRÆÐI NÁTTÚRU- OG
UMHVERFISFRÆÐI

HESTAFRÆÐI SKIPULAGSFRÆÐI

Nýting náttúrunnar, verndun hennar og viðhald er mál sem snertir okkur öll og með nýrri þekkingu og 

frumkvöðlastarfi má gera hlutina á arðbæran hátt. Nám við LbhÍ er tilvalið fyrir þá sem hafa áhuga á náttúru 

Íslands, umhverfismálum, sjálfbærni, búvísindum, skipulagi, hönnun og matvælaframleiðslu. 

Náttúran er einstök.

… TIL AÐ VAXA MEÐ NÁTTÚRUNNI… TIL AÐ VAXA MEÐ NÁTTÚRUN

Frelsì
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Nú er komið að lokum í félagsstarfi FEB þennan veturinn. 
Fjöldatakmarkanir á samkomum koma í veg fyrir að hægt verði 
að vera með vorhátíð eins og fyrirhugað var. Félagið er 40 ára á 
þessu ári og Hörpukórinn 30 ára. Stjórn FEB hefur samþykkt að 
afmælishátíð verði vorið 2021 ef ástæður í þjóðfélaginu leyfa. 
Við þökkum félögum fyrir góða þátttöku í starfinu í vetur og 
þykir leitt að því þurfi að ljúka á þennan hátt. En við verðum 
að vera bjartsýn og vona að allt verði eðlilegt í haust þegar við 
tökum til starfa á ný.

Óskum ykkur góðs og gleðilegs sumars  
og hlökkum til að sjá ykkur í september.

Orðsending frá  
Félagi eldri borgara Selfossi.

Sleipnir státar af öflugum iðk-
endum, ræktendum og kepp-

endum í öllum aldursflokkum 
og greinum hestaíþróttarinnar. 
Þótt engar keppnir hafi verið 
mögulegar frá því samkomu-
bann var sett á og reiðhöllin 
lokuð af öryggisástæðum eins 
og önnur íþróttahús, má sjá ötult 
fólk við æfingar í þjálfunargerð-
um, á völlunum og reiðvegum 
alla daga vikunnar í öllum veðr-
um. 

Nýjasta verkefni Sleipnis 
er viðbygging reiðhallar sem 
bætir aðstöðu iðkenda, með 
stíum og aðstöðu fyrir knapa 
auk fundaaðstöðu á efri hæð. 
Viðbyggingin mun nýtast vel 
og stækkar reiðsvæðið þegar 
hún kemst í notkun sem gefur 
möguleika á betri nýtingu með 
skiptingu en hluti reiðsvæðis er 
í dag notað undir stíur og sem 
undirbúningssvæði.

Sleipnishöllin (reiðhöll-
in) gegnir stóru hlutverki í 
starfi félagsins. Þátttakendur 
á námskeiðum okkar starfsár-
ið 2019 voru um 330 talsins, 
börn, unglingar og ungmenni. 
Auk framangreinds, hafa að-
stöðu í Sleipnishöllinni, hesta-
braut FSu, Reiðmaðurinn sem 
er námsbraut hjá LBHÍ fyrir 
fullorðna auk námskeiða sem 
fræðslunefnd félagsins hef-
ur skipulagt fyrir almenna fé-
lagsmenn. Utan bókaðra tíma 
hafa félagsmenn aðgang að 
Sleipnishöllinni með rafrænum 
lykli og nýlega voru settir upp 
hreyfiskynjarar sem kveikja og 
slökkva ljósin til þæginda fyrir 
knapa og sparnaðar á rafmagni. 

Reiðskóli Sleipnis hefur ver-
ið rekinn frá vori fram á haust 
í samstarfi við reiðkennara og 
eru þau námskeið ætluð börnum 
sem ekki hafa aðgang að hestum 
og nauðsynlegum búnaði. Vilji 

er til þess að hlúa frekar að gras-
rótinni með rekstri reiðskóla allt 
árið en fyrir þá starfsemi vantar 
félagshesthús. Mikil ásókn er í 
sumarnámskeiðin og fullskipað 
í hvert sæti allt tímabilið svo þar 
eru tækifæri til að koma til móts 
við hóp barna og unglinga sem 
ekki hafa aðgang að nauðsyn-
legri aðstöðu, hestum og búnaði. 

Félagslegir þættir hesta-
mennskunnar, eins og sameig-
inlegir reiðtúrar, óvissuferðir, 
ýmis fræðsla og leikir sem efla 
og styrkja, hafa verið stór þáttur 
í starfseminni og gegnir Sleipn-
ishöllin þar lykilhlutverki. 
Hestafjör er árleg hátíð barna 
og unglinga í félaginu þar sem 
æfingar fara fram í margar vik-
ur fyrir sýninguna sem er öllum 
opin að kostnaðarlausu og hefur 
verið húsfyllir á hverju ári. 

Félagið hefur þjálfað unga 
knapa til að taka þátt í fánareið 
fyrir skrúðgöngum í Árborg á 
tyllidögum, gert tilraunir með 
nýjar íþróttagreinar eins og póló 
og trec og vill sífellt bæta og 
þróa starfið í félaginu. Keppend-
ur Sleipnis hafa staðið framar-
lega á Íslandsmótum, landsmót-
um og heimsmeistaramótum í 
gegnum tíðina og má lengi telja 
afrek á þeim vettvangi.

Það er mikið líf á félags-
svæðinu þó reglur í samkomu-
banni og fjarlægðir séu virtar. Á 
tímum faraldurs geta hestamenn 
þjálfað sér til ánægju og heilsu-
bótar jafnt sem til undirbúnings 
fyrir keppnir sem vonandi verð-
ur mögulegt að halda með sumr-
inu. Það er gott að hafa hrossin 
sem verkefni og til félagsskapar 
á þessum óvenjulegu tímum. 

Kynbótasýningar eru áfram 
fyrirhugaðar í vor og sumar en 
margir ræktendur hafa nú meiri 
tíma til þjálfunar og undir-
búnings svo vænta má mikill-
ar skráningar þó ekkert verði 
Landsmót haldið í ár. 

Félagsheimilið okkar, Hlið-
skjálf, hefur setið á hakanum 
hvað varðar viðhald en við höf-
um notað tímann í samkomu-
banni, til að mála, dúkleggja, 
endurnýja gólflista í sal auk 

fleiri verkefna sem voru komin á 
tíma og forsenda áframhaldandi 
reksturs í húsinu. Félagsheimil-
ið verður því tilbúið fyrir okkur 
þegar samkomubanni lýkur og 
aftur hægt að koma saman og 
gleðjast.

Í félaginu starfa margar 
nefndir þar sem félagsmenn 
taka til hendi í afmörkuðum 
málaflokkum. Á vefsíðu félags-
ins, www.sleipnir.is má finna 
upplýsingar um starfandi nefnd-
ir frá 2011 til yfirstandandi árs. 
Vefsíðan geymir sögu félagsins 
og birtir upplýsingar um úrslit 
móta, dagskrá og aðrar upplýs-
ingar er varða starfið og félagið 
sem var stofnað 1929. 

Nú er í gangi átak við að fá 
hestamenn til að ganga í hesta-
mannafélag og styðja þannig við 
starfsemi þeirra. Árlegt félags-
gjald Sleipnis er nú kr. 8500. 
Í félagsgjaldinu er innifalinn 
aðgangur að aðstöðu til íþrótta-
iðkunar á völlum og reiðvegum 
félagsins, jafnframt hafa félags-
menn aðgang að reiðhöllinni 
utan bókaðra tíma. Aðgangur 
að Worldfeng, ættbók íslenska 
hestsins, er innifalinn í félags-
gjaldinu og greiðir félagið jafn-
framt fyrir aðgang félagsmanna 
að myndbandasafni Worldfengs 
sérstaklega. Hluti félagsgjalds-
ins rennur til landssambandsins 
sem vinnur fyrir félögin. 

Sleipnir hefur verið fyrir-
myndarfélag ÍSÍ frá árinu 2010 
og ætlum við okkur að vera það 
áfram. Til að gerast félagsmaður 
í Sleipni er hægt að fara á vef-
síðu félagsins, www.sleipnir.
is og fylla út umsóknarform-
ið sem birtist þegar smellt er á 
hnappinn ,,Skrá mig í félagið“ 
til hægri á forsíðunni. Fyrir-
sjáanlegt er mikið tekjufall hjá 
Sleipni vegna niðurfellinga 
móta auk leigutaps á félags-
heimili og reiðhöll. Því er mik-
ilvægt að fá inn félagsgjöldin til 
stuðnings starfinu.

Okkar framtíðarsýn er að 
leggja áfram áherslu á barna- 
og unglingastarf, að styðja við 
faglega fræðslu á öllum stigum 
reiðmennsku og að stuðla að 
betri aðstöðu til iðkunar hesta 
íþrótta á félagssvæðinu almennt. 

Allt starf í Sleipni byggir á 
nefndum þess sem starfa í sjálf-
boðavinnu og höfum við notið 
starfskrafta ótalinna félags-
manna við uppbyggingu á starf-
semi félagsins í gegnum tíðina. 

Mín upplifun er að Sleipn-
isfólk spyr ekki; ,,hvað getur 
félagið gert fyrir mig“, heldur; 
„hvað get ég gert fyrir félagið“. 
Þannig höfum við lyft grettistaki 
og þannig sækjum við fram.

Sem formaður og félagsmað-
ur í Sleipni horfi ég bjartsýn 
fram á veginn og býð nýja fé-
laga velkomna í Sleipni.

Með kærri kveðju,
Sigríður Magnea  

Björgvinsdóttir

Um öflugt íþróttastarf í 
Hestamannafélaginu Sleipni

Sigríður Magnea 
Björgvinsdóttir
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Fjölbrautaskóli Suðurlands

Laust starf – umsjónarmanns fasteigna

Staða umsjónarmanns fasteigna FSu á Selfossi er laus frá og með 1. ágúst 2020. 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf berist á  

tölvupóstfangið skolameistari@fsu.is. 

Ekki þarf að sækja um á sérstökum eyðublöðum.

Umsækjandi þarf að senda inn sakavottorð. 

Umsóknarfrestur er til 27. maí 2020. Mikilvægt er að tilgreina meðmælendur í umsókninni. 

Helstu hlutverk umsjónarmanns fasteigna eru m.a.:

Hefur eftirlit með loftræsti- og hitakerfum, annast viðhald þeirra og þrif á þeim.

Sér um viðhald og endurnýjun á húsbúnaði og ýmsum eigum skólans í samráði við 

stjórnendur.

Skipuleggur viðhald og breytingar á húsnæðinu í samvinnu við Ríkiseignir og skólameistara. 

Hefur umsjón með samskiptum við verktaka.

Hefur yfirumsjón með öryggismálum skólans.

Hefur umsjón með hreinsun, slætti og viðhaldi lóðar og bílastæða.

Auk ýmissa annarra verkefna sem til falla í samvinnu við skólameistara.

Umsækjandi þarf að hafa iðnmenntun (vélstjórn eða vélvirkjun æskileg) sem nýtist í starfi. 

Leitað er að skipulögðum og reglusömum einstaklingi með áhuga á að vinna með fólki. 

Umsækjandi þarf að hafa frumkvæði í starfi, færni í samskiptum og samvinnu. 

Laun umsjónarmanns fasteigna eru samkvæmt gildandi kjarasamningi FOSS og Fjármálaráðherra 

og stofnanasamningi FSu. Öllum umsóknum verður svarað. 

Nánari upplýsingar um starfið gefur núverandi umsjónarmaður, Arnlaugur Bergsson á netfangið 

arnlaugur@fsu.is eða í síma 897 2246 og/eða skólameistari, Olga Lísa Garðarsdóttir á netfangið, 

skolameistari@fsu.is eða í síma 480 8100 á skrifstofutíma.

Frekari upplýsingar um skólann má  

finna á heimasíðunni, www.fsu.is 

         Skólameistari

Í Leikskólann Laugalandi vantar okkur leikskólakennara og sérkennara, karla eða konur.
Við leitum að áhugasömum, metnaðarfullum starfsmönnum sem hafa hæfni í mannlegum 
samskiptum og tilbúnir til að vinna eftir áherslum skólans með skemmtilegu fólki. 
Helstu áherslur í starfi skólans eru m.a. traust og góð umönnun og vellíðan barnanna. ART 
þjálfun (þjálfun í félagsfærni, reiðistjórnun og siðferði), útikennsla, hugarfrelsi o.fl. Nánari 
upplýsingar um starf skólans má finna á vefsíðunni www.laugaland.leikskolinn.is. 

Leikskólinn Laugalandi er tvegg ja deilda leikskóli staðsettur að Laugalandi í Rangárþingi 
ytra. Umhverfi skólans einkennist af fjölbreyttri íslenskri náttúru sem býður uppá endalausa 
möguleika fyrir leik og nám.
Mikil og góð samvinna er við grunnskólann sem er undir sama þaki og leikskólinn.
Æskilegt er að starfsmenn geti hafið störf í ágúst eða byrjun september og vinnutími er 
samkomulag. 

Umsóknir ásamt meðmælum skulu sendast á  
Leikskólann Laugalandi leikskolinn@laugaland.is 

Möguleiki er á að aðstoða við leit að húsnæði ef þarf.

Athugið að í leikskólanum er leikskólakennurum boðið uppá  
aukinn undirbúningstíma. Fá samtals 9 tíma m.v. 100% starf.

Upplýsingar veitir Sigrún Björk Benediktsdóttir,  

leikskólastjóri, sími: 488 7042.

Leikskólinn Laugalandi
Laust starf – Leikskólakennarar

Fræðslunetið símenntun á 
Suðurlandi fagnaði á síð-

asta ári tuttugu ára afmæli. Eitt 
af megin markmiðum þess er 
að stuðla að fjölbreyttu náms-
framboði fyrir fullorðið fólk 
á vinnumarkaði, í atvinnuleit 
eða starfsendurhæfingu. 
Fræðslunetið hefur í þessi tutt-
ugu ár kennt ýmsar vottaðar 
námsleiðir sem Fræðslumið-
stöð atvinnulífsins hefur þróað, 
má þar m.a. nefna ýmis konar 
fagnámskeið fyrir fólk í um-
önnunarstörfum, grunnnám-
skeið fyrir fiskvinnslufólk,  
meðferð matvæla, Skrifstofu-
skóla, Félagsliðabrú og Leik-
skólaliða- og stuðningsfulltrúa-
brú og ýmsar verklegar smiðjur. 
Að auki er íslenskukennsla fyrir 
útlendinga og ýmis virkninám-
skeið veigamikill þáttur í starf-
seminni.

Í vetur stunda rúmlega 30 
nemendur fagnám í umönnun 
fatlaðra en það er námsbraut 
sem er hugsuð fyrir þá sem 
starfa eða vilja starfa við um-
önnun fatlaðs fólks. Námsmenn 
koma víða að og er námið allt í 
dreifnámi eða fjarkennslu, fyr-
irlestrar eru teknir upp og verk- 
efnavinna/umræðutímar í fjar-
fundi. Því er búseta lítil hindrun 
fyrir þátttöku. Fyrirkomulagið í 
brúarnáminu er með sama hætti 
en 33 námsmenn stunda nám á 
leikskólaliða- og stuðningsfull-
trúabrú og 12 nemendur á fé-
lagsliðabrú. 

Ein af vinsælli námsbrautum 
Fræðslunetsins eru Menntastoð-
ir. Þeir sem ljúka því námi hafa 
þar með tækifæri á að skrá sig í 
frumgreinanám, t.d. á Háskóla-
brú Keilis. Námið er í heildina 
50 einingar og eru námsþættir á 
fyrsta og öðru hæfniþrepi. Allir 
fyrirlestrar og mest allt náms-
efnið er aðgengilegt fyrir nem-

endur inn á kennsluvef náms-
brautarinnar. Áætlað er að bjóða 
uppá nám í Menntastoðum og 
brúarnám næsta vetur. 

Þetta sem hér hefur verið talið 
upp er aðeins brot af þeirri þjón-
ustu sem Fræðslunetið býður 
upp á. Fræðslunetið sér t.d. um 
ýmisskonar námskeið fyrir fatl-
að fólk og ekki hefur hér verið 
minnst á raunfærnimat, sem gef-
ur fólki tækifæri til að fá reynslu 
sína og þekkingu metna til ein-
inga. Við Fræðslunetið starfa 
tveir náms- og starfsráðgjafar, 
þær Eydís Katla Guðmundsdótt-
ir og Sólveig R. Kristinsdóttir. 
Hjá þeim er hægt að fá upplýs-
ingar um nám og námsframboð, 
fá aðstoð við gerð ferilskrár og 
kynningarbréfa fyrir atvinnuleit, 
skoða áhugasvið, styrkleika og 
færni svo eitthvað sé nefnt.  

Það hefur komið sér vel 
þegar aðstæður breyttust 
skyndilega vegna COVID-19 
að Fræðslunetið hefur í fjölda 
ára stundað fjarkennslu og því 
þurfti nánast ekki að fella neitt 
nám niður vegna faraldursins og 
ráðgjafarnir hafa sinnt ráðgjöf 
í gegnum síma og samskipta-
miðla. Leiðbeinendur og nem-
endur eiga mikið hrós skilið fyr-
ir þolinmæði og dug til þess að 
halda áfram að miðla og tileinka 
sér þekkingu. 

Nemendur okkar eru dreifð-
ir vítt og breitt um Suðurland á 
ýmsum aldri,  af báðum kynjum 
og af fjölmörgum þjóðernum. 
Fræðslunetið hvetur alla full-
orðna sem hafa hug á að hefja 
nám, vilja fá ráðgjöf eða breyta 
til í starfi eða leik að hafa sam-
band og kynna sér þá möguleika 
sem eru í boði. Einkunnarorð 
Fræðslunetsins „lærum allt líf-
ið“ vísa til þess að það er aldrei 
of seint.

Menntun fyrir fullorðið  
fólk í tuttugu ár

www.dfs.is/atvinna/

Ný störf auglýst í hverri viku!

Ertu að leita að 

vinnu á Suðurlandi?



Sveitarfélagið Árborg auglýsir ný og áhugaverð sumarstörf laus til umsóknar. Um er að 

ræða fjölbreytt sumarstörf af öðru tagi en sveitarfélagið hefur áður boðið upp á. Þessi 

sumarstörf eru sköpuð í samvinnu við Vinnumálastofnun og eru hluti af átaksverkefni 

ríkisstjórnarinnar um fjölgun starfa fyrir námsmenn í sumar, allt að 3400 á landsvísu.

Meðal nýrra starfa eru fjölbreytt umhverfisstörf, störf sem snúa að stjórnsýslu og 

þjónustu við bæjarbúa, störf sem tengjast nýsköpun og stafrænni þjónustu, störf sem 

tengjast ferðamennsku, heilsueflingu og markaðssetningu o.fl. Gert er ráð fyrir a.m.k. 

2ja mánaða ráðningartíma.

  Störf á fjölskyldusviði

Leiðsögn og upplýsingagjöf

Fjölskyldusvið leitar að áhugasömum námsmönnum í sumar til að vinna við leiðsögn fyrir hópa um 

gönguleiðir sveitarfélagsins ásamt því að efla upplýsingagjöf um gönguleiðir og áhugaverða staði í 

sveitarfélaginu. 

Helstu verkefni

- Samantekt og miðlun upplýsinga um göngu- og hjólaleiðir í sveitarfélaginu

- Gerð kynningarefnis

- Leiðsögn með smærri hópa um sveitarfélagið (ganga / hjóla)

- Stuðningur við önnur verkefni tengd Upplýsingamiðstöð Árborgar

Menntunar- og hæfniskröfur

- Nemar í ferðamálafræði, sagnfræði eða skyldum greinum

- Færni og/eða reynsla í leiðsögn og textagerð mikill kostur

- Mjög góð almenn tölvuþekking

- Áhugi á stafrænni miðlun mikill kostur

- Sjálfstæði, frumkvæði og samskiptafærni í starfi

- Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Menning og ferðaþjónusta

Fjölskyldusvið leitar að áhugasömum námsmönnum til að efla rafrænt fræðsluefni og markaðsefni 

fyrir menningu og ferðaþjónustu.

Helstu verkefni

- Samantekt og gerð fræðsluefnis fyrir vefmiðla

- Gerð markaðs- og kynningarefnis

- Stuðningur við önnur verkefni tengd Upplýsingamiðstöð Árborgar

Menntunar- og hæfniskröfur

- Nemar í ferðamálafræði, sagnfræði eða skyldum greinum

- Færni og reynsla í skrifuðu máli og textagerð

- Góð almenn tölvuþekking

- Áhugi og reynsla á stafrænni miðlun mikill kostur

- Sjálfstæði, frumkvæði og samskiptafærni í starfi

- Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Verkefni á fjölskyldusviði vegna eldri borgara

Fjölskyldusvið leitar að áhugasömum námsmönnum sem vilja taka þátt í verkefni í samstarfi við 

félag eldri borgara og Rauða krossinn við að rjúfa félagslega einangrun eldir borgara. Verkefni hefur 

það að markmiði að stuðla að aukinni hreyfingu og samskiptum eldri borgara.

Helstu verkefni

- Skiplagning og framkvæmd á fjölbreyttum viðburðum

Menntunar- og hæfniskröfur

- Nemar í félagsráðgjöf, íþrótta- og frístundafræðum, sálfræði, kennslufræði eða skyldum greinum

- Færni og reynsla í skipulagningu á viðburðum

- Sjálfstæði, frumkvæði og samskiptafærni í starfi

- Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Vinna við gerð kennsluefnis, leikjabanka, 

kannana og úrvinnsla gagna 

Fjölskyldusvið leitar að áhugasömum námsmönnum í fjölbreytt verkefni við úrvinnslu gagna, vinnu 

við gagngrunna, uppsetningu kannana, verkefna, kennsluefnis og leikjabanka. Námsmenn sem 

eru að útskrifast gætu nýtt þetta verkefni sem rannsóknarverkefni um t.d. um þátttöku nemenda í 

frístunda og/eða íþróttastarfi.

Helstu verkefni

- Úrvinnsla gagna

- Uppsetning leikjabanka

- Uppsetning á kannana

- Uppsetning fjölbreyttra verkefna og kennsluefnis

Menntunar- og hæfniskröfur

- Námsmenn í félagsráðgjöf, íþrótta- og frístundafræðum, sálfræði, kennslufræði, uppeldisfræði eða 

skyldum greinum

- Færni og reynsla í textagerð 

- Þekking á tölfræðilegri úrvinnslu gagna

- Sjálfstæði, frumkvæði og samskiptafærni í starfi

- Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Kortlagning verkefna fyrir heilsueflandi samfélag

Fjölskyldusvið leitar að áhugasömum námsmönnum til að vinna að verkefnum í tengslum við þátt-

töku sveitarfélagsins í heilsueflandi samfélagi og framfaravog sveitarfélaga. Helstu verkefni eru að 

kortleggja stöðuna í dag, setja upp aðgerðarplan og koma verkefnum í framkvæmd.

Helstu verkefni

- Taka saman þau verkefni og úrræði sem eru í gangi í dag

- Úrvinnsla á niðurstöðum framfaravogar

- Vinna að nýjum verkefnum tengt heilsueflandi samfélagi og framfaravoginni

Menntunar- og hæfniskröfur

- Námsmenn í lýðheilsu-, íþrótta- og/eða frístundafræðum eða skyldum greinum

- Áhugi á almennri lýðheilsu og eflingu samfélagsins

- Sjálfstæði, frumkvæði og samskiptafærni í starfi

- Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

  Störf á mannvirkja- og umhverfissviði

Gagnaöflun, gatnagerð og úttektir

Mannavirkja- og umhverfissvið leitar að námsmönnum 18 ára og eldri til að sinna gagnaöflun, 

gatnagerð og úttektum.

Helstu verkefni

- Aðstoð við smærri verkefni, leiksvæði, gatnagerð, opin svæði

- Gagnaöflun fyrir úttekt fyrir aðgengi fatlaðra

Menntunar- og hæfniskröfur

- Nemar í verkfræði, tæknifræði eða skyldum greinum

- Sjálfstæði, frumkvæði og samskiptafærni í starfi

- Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Ný og áhugaverð sumarstörf 
fyrir námsmenn 18 ára og eldri



Umhirða og mótun opinna svæða 

Mannavirkja- og umhverfissvið leitar að námsmönnum 18 ára og eldri til að sinna umhirðu og mótun 

opinna svæða. 

Helstu verkefni

- Umhirða, mótun og hönnun leiksvæða og opinna svæða

- Gatnagerð

- Samskipti við verktaka

- Leita tilboða og eftirfylgni 

Menntunar- og hæfniskröfur

- Nemar í landslagshönnun, garðyrkjufræði, skipulagsfræði, náttúru- og umhverfisfræði 

- Líkamleg geta til að sinna garðyrkju- og umhirðuverkefnum

- Áhugi á landslagshönnun 

- Sjálfstæði, frumkvæði og samskiptafærni í starfi

Umhirða og viðhald stofnanalóða og nærumhverfis

Mannavirkja- og umhverfissvið leitar að námsmönnum 18 ára og eldri til að sinna umhirðu og 

viðhaldi stofnanalóða og nærumhverfis. 

Helstu verkefni

- Umhirða og viðhald stofnanalóða og nærumhverfis

- Ýmis sérverkefni í tengslum við torg og græn svæði

Menntunar- og hæfniskröfur

- Allir námsmenn frá 18 ára aldri

- Líkamleg geta til að sinna garðyrkju- og umhirðuverkefnum

  Störf á fjölskyldu- og mannvirkja- 
og umhverfissviði

Skapandi sumarstörf

Fjölskyldusvið, mannvirkja- og umhverfissvið leitar að metnaðarfullum námsmönnum sem hafa 

áhuga á því að taka þátt í fjölbreyttum verkefnum í tengslum við viðburði og skapandi útilistaverka í 

sumar.

Helstu verkefni

- Listrænir viðburður, gjörningar og verk sem haldin verða víðsvegar um sveitarfélagið

- Ýmiss konar gjörningar og verksköpun

Menntunar- og hæfniskröfur

- Starfið hentar nemendum 18 ára og eldri í t.d. leiklist, myndlist eða skyldum greinum.

- Færni og reynsla í skapandi störfum

- Þekking á listgreinum, skapandi verkefnum og verkfærum

- Áhugi á sköpun og að hafa jákvæð áhrif á nærumhverfi sitt

- Sjálfstæði, frumkvæði og samskiptafærni í starfi

  Störf á stjórnsýslusviði 
Störf fyrir nemendur í verkfræði eða skyldum greinum

Skráning á gögnum fyrir skipulags- og byggingardeild 

Stjórnsýslusvið leitar að áhugasömum námsmönnum 18 ára og eldri í verkefni við skráningu á 

gögnum fyrir skipulags- og byggingardeild.

Helstu verkefni

- Skráning, skönnun og frágangur á skipulagsáætlunum og byggingarnefndarteikningum

- Samskipti og þjónusta við íbúa og aðra viðskiptavini

- Skráningar í fasteignaskrá

- Vinna við landupplýsingagrunna

- Almenn skrifstofuvinna innan skipulags- og byggingadeilda

Menntunar- og hæfniskröfur

- Nemar í verfræði eða skyldum greinum

- Sjálfstæði, frumkvæði og samskiptafærni í starfi

- Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Almenn tæknivinna 

Stjórnsýslusvið leitar að áhugasömum námsmönnum í almenna tæknivinnu. Starfið felur í sér 

fjölbreytt verkefni fyrir tölvudeild Árborgar.

Helstu verkefni

- Dagleg notendaþjónusta og önnur tilfallandi verkefni

- Uppsetning og þjónusta vél- og hugbúnaðar, bilanagreining, viðhald og lagfæringar

- Ýmis önnur fjölbreytt verkefni sem koma upp við rekstur deildarinnar

- Aðstoð við fjölbreytt verkefni hjá tölvudeild Árborgar

Menntunar- og hæfniskröfur

- Nemar í tölvunarfræði eða skyldum greinum

- Framúrskarandi þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

- Bílpróf

- Skipulagshæfni, sjálfstæð og öguð vinnubrögð, útsjónarsemi

- Góð þekking á Windows stýrikerfum, þekking á MacOS kostur

- Góð þekking á virkni útstöðva kostur

- Reynsla af helstu snjalltækjum, Android og iOS

- Menntun sem nýtist í starfi og tæknilegar vottanir, t.d. Microsoft gráður er kostur

Efling stafrænnar þjónustu

Stjórnsýslusvið leitar að áhugasömum námsmönnum í tölvunarfræði eða skyldum greinum til að efla 

starfræna þjónustu sveitarfélagsins.

Helstu verkefni

- Þróun á innri og ytri vefjum

- Efling á starfrænni þjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur

- Nemi í tölvunarfræði eða skyldum greinum

- Færni og reynsla í vefsíðugerð

- Þekking á vefhönnun

- Áhugi á menningarmiðlun

- Sjálfstæði, frumkvæði og samskiptafærni í starfi

- Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

  Störf á fjármálasviði

Skráning ferla fyrir fjármálasvið 

Fjármálasvið leitar að áhugasömum námsmönnum í skráningar á ferlum m.a. við reikningagerð, 

innheimtu og sjálfvirknivæðingu ýmissa ferla fyrir fjármálasvið.

Helstu verkefni

- Skráning ferla við reikningagerð og innheimtu

- Þróun sjálfvirknivæðingar ýmissa ferla á fjármálasviði

Menntunar- og hæfniskröfur

- Nemar í viðskiptagreinum, verkefnastjórnun eða skyldum greinum

- Reynsla af bókhaldsvinnu er kostur

- Sjálfstæði, frumkvæði og samskiptafærni í starfi

- Þekking á Navision bókhaldsforriti er kostur

- Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Frávikagreiningar og afstemmingar fyrir fjármálasvið 

Fjármálasvið leitar að áhugasömum námsmönnum í vinnu við frávikagreiningar og afstemmingar.

Helstu verkefni

- Frávikagreining og úrbótavinna

- Afstemmingar

Menntunar- og hæfniskröfur

- Nemar í viðskiptagreinum eða skyldum greinum

- Reynsla af bókhaldsvinnu er kostur

- Sjálfstæði, frumkvæði og samskiptafærni í starfi

- Þekking á Navision bókhaldsforriti er kostur

- Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

- Viðkomandi þarf að vera talnaglöggur

Nánari upplýsingar
Skilyrði sem umsækjendur þurfa að uppfylla eru eftirfarandi:

1. Ráðningartími námsmanna er að hámarki tveir mánuðir og fellur innan tímabilsins 

01.06.20 - 31.08.20.

2. Skilyrði er að umsækjendur hafi búsetu í sveitarfélaginu.

3. Umsækjendur verða að uppfylla þau skilyrði að hafa stundað nám á vorönn 2020 og séu 

skráðir í nám á haustönn 2020.

4. Námsmenn þurfa að vera 18 ára á árinu.

Laun fara eftir kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Eingöngu er hægt að sækja um störfin á ráðningarvef sveitarfélagsins: http://starf.arborg.is

Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 

umsóknar og hvernig viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur starfsins.

Nánari upplýsingar veitir: Berglind Harðardóttir, berglind.h@arborg.is.
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Efni sendist á dfs@dfs.is

HANDBOLTI Hinn ungi og efnilegi Arnór Logi Há-
konarson hefur framlengt samning sinn við Sel-
foss. Arnór, sem er 18 ára gamall, er leikstjórnandi 
og tók sín fyrstu skref með meistaraflokki í vetur. 
Hann hefur einnig verið lykilmaður í ungmenna-
liði Selfoss sem komst upp í Grill 66 deild karla 
í vetur.

Rakel Guðjónsdóttir hefur framlengt samning 
sinn við Selfoss til tveggja ára. Rakel var lykil-

maður í ungu og efnilegu liði meistaraflokks 
kvenna í Grill 66 deildinni í vetur. Þar hefur hún 
meðal annars skorað 53 mörk í 21 leik. Hand-
knattleiksdeildin fagnar þessum tíðindum, það 
verður spennandi að fylgjast með meistaraflokki 
kvenna í Grill 66 deildinni næstkomandi tímabil.

Handknattleiksdeild Selfoss fagnar því að 
ungir og efnilegir leikmenn haldi áfram að vaxa 
og dafna í Hleðsluhöllinni. -esó

HANDBOLTI Búið er að draga út 
í vorhappdrætti handknattleiks-
deildar Selfoss árið 2020. Full-
trúar handknattleiksdeildar 
drógu út 72 glæsilega vinninga 
í viðurvist sýslumanns.

UMF. SEL-
FOSS Að-
a l f u n d u r 
mótokross-
d e i l d a r 
Umf. Sel-
foss sem frestað var í mars vegna 
samkomubanns verður haldinn í 
Tíbrá á morgun, fimmtudaginn 
14. maí, klukkan 18:00. Þá verð-
ur aðalfundur fimleikadeildar 
Umf. Selfoss haldinn á sama 
stað mánudaginn 25. maí klukk-
an 20:00. Á dagskrá eru venju-
leg aðalfundarstörf.

Aðalvinningar kom á miða 
númer 1555 (1. vinningur), 
miða númer 620 (2. vinningur) 
og miða númer 1475 (3. vinn-
ingur).

Vinningaskrá má finna á vef-

síðu Umf. Selfoss www.selfoss.
net. Hægt er að vitja vinninga 
á skrifstofu félagsins í Tíbrá á 
skrifstofutíma eða í síma 482 
2477.

Dregið í vorhappdrætti handknattleiksdeildar

Ný dagsetning 
á aðalfundum 
í fimleikum og 

mótokross

Rakel og Arnór Logi 
framlengja við Selfoss

Rakel og Arnór Logi að lokinni endurnýjun. Ljósmyndir: Umf. Selfoss/ÁÞG
Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 auglýsir bæjarstjórn 

Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að deiliskipulagisbreytingu fjölbýlisreits í 

Austurbyggð á Selfossi.

Um er að ræða breytingu á deiliskipulagi Austurbyggðar á Selfossi sem 

upphaflega var samþykkt í bæjarstjórn Árborgar 14. mars 2007. Síðan hafa 

verið gerðar nokkrar breytingar og sú síðasta var deiliskipulagsbreyting 

sem náði til leikskólalóðar óg fjölbýlishúsalóða og var samþykkt í bæjar-

stjórn Árborgar 20. nóvember 2019.

Eftirfarandi er breyting á sama reit innan deiliskipulagsins, nema 

leikskólalóð helst óbreytt. Ný breyting nær til allra fjölbýlishúsalóða við 

Austurhóla og Engjaland. Athygli er vakin á því að lóðir fá ný heiti og núm-

er, þ.e. Austurhólar 2-10 og Engjaland 2-4, í stað Engjalands 2-16 áður.

Fjölbýlishúsalóðum fækkar um eina og verða því sjö talsins. Aðkoma 

að lóðunum breytist og er gert ráð fyrir aðkomu að reitnum frá Austurhól-

um, Engjalandi og Akralandi.

Teikning ásamt greinargerð og skilmálum vegna tillögunnar mun liggja 

frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa að Austurvegi 67, 

Selfossi frá og með miðvikudeginum 13. maí 2020 til miðvikudagsins 24. 

júní 2020. Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna.

Frestur til að skila athugasemdum rennur út miðvikudaginn 24. júní 

2020 og skal þeim skilað skriflega til skipulags- og byggingarfulltrúa á 

skrifstofu hans að Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning, greinargerð og skilmálar til kynningar á heima-

síðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt er að skoða tillöguna og 

senda athugasemdir.

Virðingarfyllst,

Sigurður Andrés Þorvarðarson, skipulagsfulltrúi.

Auglýsing um deiliskipulags-
breytingu fjölbýlisreits í 
Austurbyggð á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 auglýsir bæjarstjórn 

Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að deiliskipulagisbreytingu að Eyravegi 

34-38 á Selfossi.

Skipulagstillagan felur í sér heimild til byggingar allt að 4 hæða húsnæði 

á Eyravegi 38 og 5 hæða húsnæði að Eyravegi 34. Húsnæðið getur bæði 

verið fyrir verslunar -og þjónustuhúsnæði, íbúðahúsnæði eða hvoru 

tveggja í sömu byggingu.

Á Eyravegi 38 er fyrir ein 3 hæða bygging á lóðinni og verður heimilt að 

byggja eina hæð til viðbótar ofan á hana.

Á Eyravegi 34 eru engar byggingar á lóðinni og er skilgreindur einn 

byggingarreitur á henni, en heimilt er að brjóta upp byggingar og vera 

með fleiri en eina byggingu innan reitsins, og skal það vera innan leyfi-

legs nýtingarhlutfalls.

Teikning ásamt greinargerð og skilmálum, vegna tillögunnar mun liggja 

frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa að Austurvegi 67, 

Selfossi frá og með miðvikudeginum 13. maí 2020 til miðvikudagsins 24. 

júní 2020. Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna.

Frestur til að skila athugasemdum rennur út miðvikudaginn 24. júní 

2020 og skal þeim skilað skriflega til skipulags- og byggingarfulltrúa á 

skrifstofu hans að Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning, greinargerð og skilmálar til kynningar á heima-

síðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt er að skoða tillöguna og 

senda athugasemdir.

Virðingarfyllst,

Sigurður Andrés Þorvarðarson, skipulagsfulltrúi.

Auglýsing um deili-
skipulagsbreytingu að 

Eyravegi 34-38 á Selfossi
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sumarstarf
Sölumaður í verslun

Við hjá A4 óskum eftir að ráða kraftmikinn sölumann í verslun okkar á Selfossi. 
Um 80% starf er að ræða í júní og júlí en 100% starf í ágúst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir mannauðsstjóri, Alfa Lára Guðmundsdóttir, í síma 580-0000.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið alfa@a4.is merkt A4 Selfossi.  Umsóknarfrestur er til og með 22. maí 2020.

Reynsla af sölu- og verslunarstörfum.
Framúrskarandi þjónustulund og áhugi á sölustörfum.
Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
Snyrtimennska og auga fyrir framstillingu vara.
Sveigjanleiki og geta til að vinna undir álagi.
Góð samskiptahæfni, kurteisi og jákvæðni.

Kröfur um hæfni og reynslu:Helstu verkefni sölumanns eru:

Sala og framúrskarandi þjónusta við 
viðskiptavini verslunarinnar.

Áfyllingar, framstillingar, móttaka á 
vörum, afgreiðsla á kassa og önnur 
almenn verslunarstörf.

Skapandi
vinnuumhverfi

Bvonbrigðum sínum með 
-

ismálum heimavistar við Fjöl-
brautaskóla Suðurlands. „Mjög 
brýnt er að tryggja iðkendum 
við akademíur FSu í íþrótt-
um, og jafnframt námsfólki af 

-

er gríðarlega mikil. Það varðar 
þetta námsfólk miklu að geta 

styttri veg að fara til heimil-
is fjölskyldu sinnar,“ segir í 
fundargerð bæjarráðs. Þá hafa 
Samtök sunnlenskra sveitarfé-
laga ítrekað ályktað um málið 
frá árinu 2016, þegar starfsemi 
heimavistar var hætt. Sl. haust 
var samþykkt samhljóða álykt-
un hjá SASS að nauðsynlegt 
væri að starfrækja heimavist við 
skólann. Þá hafa nemendur og 
nemendaráð ítrekað kallað eftir 

Nemendur telja sig ekki 
sitja við sama borð
Í máli nemenda hefur komið 
fram að til þess að sækja skól-
ann þurfi að fara um langan veg 

Vonbrigði að ekkert 
hafi þokast í 

heimavistarmálum FSu
með strætó til að komast til síns 

-
fossi á almennum markaði sem 
ekki er á allra færi, velja sér ann-
an skóla og aðra framtíð en þau 
höfðu jafnvel ætlað sér. Margir 

að nokkurn tímann sjái til lands 
í málinu. Það vanti ekki að allir 
séu sammála því að ráðast þurfi 
í verkið. Minna sé um að efna 
þær fyrirætlanir. „Það er eins 
og planið sé að bíða bara, eftir 
hverju veit ég ekki. Okkur finnst 
við allavega ekki sitja við sama 

segir einn viðmælandi í FSu um 
málið.

Skorað á mennta- og 
menningarmálaráðuneytið 
að bregðast við
Skorað er á mennta- og menn-
ingarmálaráðuneytið í að vinna 
gagngert að málinu en Sveitar-
félagið Árborg hefur áður lýst 

slíkrar heimavistar með ríkinu. 
Þeir nemendur sem Dagskráin 
ræddi við á dögunum segjast 
sömuleiðis vilja skora á hvern 
þann sem telur sig geta komið 
heimavistinni á kortið. Það sé 
aðalatriðið. -gpp

Staðfesting á aðalskipulagi 
-

verjahrepps 2017-2029  - 
Skipulagsstofnun staðfesti, 
4. maí 2020, aðalskipulag 

2017-2029, sem samþykkt var 

Við gildistöku aðal-
-
-

verjahrepps 2004-2016  ásamt 
síðari breytingum.

Nýtt aðalskipulag Skeiða- og 
Gnúpverjahrepps staðfest

VR óskar eftir
tilboðum fyrir félagsmenn

VR óskar eftir samstarfi við ferðaþjónustuaðila sem hafa 
áhuga á að veita félagsmönnum VR tilboð eða afslætti fyrir 
sumarið 2020.

Áhugasamir sendi upplýsingar á vr@vr.is fyrir 1. júní 2020.

Eftirfarandi upplýsingar þurfa að fylgja:
– Merki eða mynd til birtingar á vef VR

– Stutt lýsing

– Tengill á vefsíðu

– Gildistími tilboðs

Tilboð verða birt á vef VR – vr.is/tilbod

VR       KRINGLUNNI 7       103 REYKJAVÍK       SÍMI 510 1700       WWW.VR.IS
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Aðalfundur Bárunnar, stéttarfélags verður haldinn  
mánudagskvöldið 18. maí nk. í Hótel Selfossi. Fundurinn  
hefst kl. 19:00

Dagskrá
1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Breytingar á reglugerð sjúkrasjóðs
3. Önnur mál

Boðið verður upp á tveggja rétta kvöldverð.  
Aðalfundargestir taka þátt í happdrætti.

Stjórn Bárunnar, stéttarfélags

Aðalfundur Bárunnar

Aðalfundur Hestamannafélagsins Ljúfs verður í þetta sinn haldinn í 
Grunnskólanum í Hveragerði þriðjudaginn 26. maí 2020 kl. 20:00.

Dagskrá fundarins:
• Venjuleg aðalfundarstörf
• Kosning gjaldkera, varaformaður og meðstjórnandi
• Áhugasamir félagsmenn óskast til að starfa í  

æskulýðsnefnd svo og öðrum nefndum

 Stjórnin

Aðalfundur Ljúfs

Rauði krossinn í Árnessýslu  
heldur námskeiðið 

Börn og umhverfi
• fyrir einstaklinga á aldrinum 11-15 ára.

• Farið er í ýmsa þætti er varða umgengni  

og framkomu við börn.

• Rætt er um árangursrík samskipti, leiðtogahæfni,  

agastjórnun, umönnun og hollar lífsvenjur, leiki og leikföng.

• Lögð er áhersla á umfjöllun um slysavarnir og algengar  

slysahættur í umhverfinu ásamt ítarlegri kennslu í  

skyndihjálp.

Leiðbeinendur á námskeiðinu eru:
Lisbet Nilsdóttir leikskólakennari

Anna Margrét Magnúsdóttir hjúkrunarfræðingur  

og skyndihjálparleiðbeinandi.

Námskeiðið 2020 verður haldið.

Mánudag  8. júní  frá kl. 16 til 19 

Þriðjudag   9. júní  frá kl. 16 til 19 

Miðvikudag 10. júní  frá kl. 16 til 19 

Fimmtudag 11. júní  frá kl. 16 til 19 

Að Eyravegi 23, Selfossi, í húsnæði Rauða krossins. 

Hægt er að skrá sig á vef raudikrossinn.is á slóðinni: skraning.
raudikrossinn.is
Eða senda tölvupóst á arnessysla@redcross.is 

Takmarkaður fjöldi er 16 á námskeiðið.
Verð 7.500 kr. sem er undir kostnaðarverði en deildin  
styrkir verkefnið með framlagi. Innifalið er nemendahandbók.
Gott er að hafa með hollt og gott nesti. 

Í auglýsingu frá Arion banka 
í síðasta tölublaði Dagskrár-

innar var tilkynnt um að bank-
inn hyggðist loka útibúi sínu í 
Hveragerði. Útibúið þar myndi 
sameinast útibúinu á Selfossi. 
Áfram væri um að ræða hrað-
banka á staðnum þar sem taka 
mætti út seðla, leggja inn, 
greiða reikninga og millifæra. Í 
tilkynningu kemur fram að ekki 
væri um að ræða uppsagnir eða 
aðrar breytingar hjá bankanum á 
Suðurlandi.

Bæjarráð hyggst endurskoða 
viðskipti sín við bankann
Á fundi bæjarstjórnar þann 7. 
maí sl. mótmælti bæjarráð-
ið harðlega þessari ákvörðun 
bankans um að loka útibúinu 
í Hveragerði. Í fundargerðinni 
kemur m.a. fram: „Fjölmargir 
hafa getað treyst á persónulega 
og faglega þjónustu bankans 
síns. Hveragerðisbær er ört 
vaxandi bæjarfélag þar sem 
gríðarlegur fjöldi ferðamanna á 
viðdvöl. Hér er einnig fjölmennt 
dvalarheimili og mikill fjöldi 
eldra fólks býr í bænum en þessi 
hópur hefur sérstaklega treyst á 
þjónustu bankans og á ekki hægt 
um vik með að sækja þjónustu 
í önnur bæjarfélög. Hveragerð-
isbær hefur haldið tryggð við 
bankann frá stofnun hans en í 
upphafi voru höfuðstöðvar Bún-

aðarbankans á Suðurlandi hér í 
Hveragerði. Dragi Arion banki 
ekki til baka áætlanir sínar um 
lokun hér í Hveragerði mun bæj-
arstjórn endurskoða viðskipti 
sín við bankann.“

Þjónusta í útibúinu í 
Hveragerði dregist saman 
en aukist á Selfossi
Í svari Arion banka við fyrir-
spurn blaðsins kemur fram að: 
„Heilt yfir hefur eftirspurn eftir 
þjónustu sem veitt er í útibúum 
bankans minnkað með tilkomu 
sífellt betri stafrænna lausna. 
Fólk kýs í auknum mæli að nýta 
appið, vefinn og netbankann, 
sem og þjónustuverið, enda 
er hægt að sinna nær öllu sem 
tengist fjármálum með þægi-
legum hætti í gegnum þessar 
þjónustuleiðir. Staðreyndin er 
sú að á aðeins örfáum árum er 
svo komið að innan við 1% af 
öllum erindum sem okkur ber-
ast koma í gegnum þjónustuver 
eða heimsóknir í útibú. Þegar 

kemur að því að meta þörfina 
á útibúi á hverjum stað tökum 
við meðal annars tillit til eft-
irspurnar á svæðinu en einnig 
samfélagslegra þátta eins og 
aðgengi að bankaþjónustu í ná-
grenninu. Arion banki starfrækir 
útibú á Selfossi sem er aðeins 
í um 14 kílómetra fjarlægð frá 
Hveragerði. Eftirspurn eftir 
þjónustu útibúsins í Hveragerði 
hafði heldur dregist saman á 
sama tíma og hún hafði aukist 
á Selfossi og m.a. þess vegna 
færum við starfsemina, þar með 
talið starfsfólk, þangað. Arion 
banki hefur stutt við þróun og 
atvinnuuppbyggingu í Hvera-
gerði í gegnum árin og það mun 
ekki breytast þó útibúið færist 
á Selfoss. Þvert á móti vonum 
við að það samstarf haldi áfram 
og munum við áfram taka vel 
á móti íbúum og fyrirtækjum 
Hveragerðis hvernig sem þeir 
leita til okkar – í gegnum útibú, 
þjónustuver, app eða vefinn og 
netbankann.“  -gpp

Arion banki lokar útibúinu í Hveragerði

Daganna 11. til 16. maí 
eru íbúar hvattir til þess 

að taka virkan þátt í að gera 
sveitarfélagið okkar snyrti-
legra. Meðal annars með 
öflugri vitundarvakningu fyrir 
umhverfinu og einnig með því 
að taka nærumhverfi sitt í um-
hverfislegt fóstur og hlúa að 
því. Við öll, íbúar í Svf. Árborg, 

eigum að geta sameinast um að 
gera sveitarfélagið aðlaðandi og 
spennandi fyrir okkur sjálf, og 
einnig fyrir það fólk sem heim-
sækir okkur. Við getum öll tekið 
höndum saman og eigum að láta 
okkur varða hvernig gengið er 
um í okkar sveitarfélagi. Með 
samstilltu átaki getum við haft 
áhrif á þá aðila sem sinna í engu 
umhverfi sínu, og leitast við að 
leiðbeina þeim á rétta braut. Á 
þeim tíma sem hreinsunarvikan 
stendur er gjaldfrjálst fyrir íbúa 
Svf. Árborgar á gámasvæðið 
við Víkurheiði, umhverfi okkar 
skiptir okkur öll máli. Vorið er 
svo sannarlega komið í Árborg 

og vorboðarnir víða sjáanleg-
ir, framundan er hreinsunaátak 
sem undirritaður hvetur einstak-
linga og fyrirtæki til þess að 
taka þátt í af fullum þunga og 
alvöru. Hreinsun og tiltekt í 
sveitarfélaginu okkar á að vera 
samstarfsverkefni okkar allra. 
Ef við göngum vel um og sýn-
um umhverfi okkar virðingu, 
verður ásýnd og upplifun á um-
hverfi okkar svo miklu betra 
og jákvæðara. Við þurfum að 
standa saman í því verkefni að 
hafa snyrtilegt í kringum okkur, 
með því móti getum við skapað 
samfélag sem við öll getum ver-
ið stolt af.

Árlegt hreinsunarátak Svf. Árborgar
Eggert Valur 
Guðmundsson 
 
formaður  
Umhverfisnefndar

Krakkarnir af elstu deild leik-
skólans Arkar á Hvolsvelli 

komu í heimsókn á skrifstofu 
sveitarfélagsins á dögunum. Þau 
aðstoðuðu einnig sveitarstjór-
ann Anton Kára Halldórsson við 
að kveikja á ærslabelgnum sem 
hefur legið í dvala yfir vetrartí-
mann. Að sjálfsögðu ríkti mikil 
gleði og greinilegt að krakkarn-
ir voru gríðarlega ánægð með 
að kveikt væri á belgnum eftir 
langan vetur. Veðrið hefur leik-
ið við okkur upp á síðkastið og 
greinilegt að sumarið nálgast.

Ærslabelgurinn á Hvolsvelli  
er vaknaður úr vetrardvala
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Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri er fyrir nemendur í 1.-10. bekk. Í skólanum eru 140 nem-
endur og þar starfa um 30 starfsmenn. Kjörorð skólans er Jákvæðni – Metnaður – Virðing – Heiðar-
leiki. Skapandi greinar fá mikið vægi í skólastarfinu, gott samstarf er við leikskólana og áhersla er 
lögð á góða samvinnu við heimilin.

Skólar og fjölskyldusvið Sveitarfélagsins Árborgar vinna að styrkingu heildstæðrar nærþjónustu 
við börn, foreldra og skóla. Áhersla er lögð á snemmtæka íhlutun, öflug tengsl skóla og skólastiga 
og skólaþróunarverkefni sem unnin eru í anda lærdómssamfélagsins.

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfni og hefur mikla reynslu og 
þekkingu á grunnskólastarfi. Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf fyrir starfsheitið 
kennari, framtíðarsýn umsækjanda varðandi þróun skólastarfs og annað sem skiptir máli. Ráðið 
verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2020.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

Veita skólanum faglega forystu

Virk þátttaka í þróun og skipulagi skólastarfs í Árborg

Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri skólans

Samstarf við fjölskyldusvið, bæjaryfirvöld og aðila skólasamfélagsins

Menntunar- og hæfnikröfur:

Leiðtogahæfni, metnaður og áhugi á skólaþróun er skilyrði

Leyfisbréf grunnskólakennara og kennslureynsla á grunnskólastigi er skilyrði

Þekking og reynsla af rekstri og stjórnun er skilyrði

Framhaldsmenntun í stjórnun eða uppeldis- og kennslufræði er mikill kostur

Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti

Sérstök áhersla er lögð á að viðkomandi búi yfir lipurð í samstarfi og mannlegum samskiptum

Frekari upplýsingar um starfið 

Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/SÍ. Starfshlutfall  100%. 

Umsóknarfrestur er til  29.05.2020

Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, sviðsstjóri, thorsteinnhj@arborg.is, sími 480 1900. 

Umsókn ásamt starfsferilskrá og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skal skila í gegnum ráðningar-

vef sveitarfélagsins http://starf.arborg.is/storf/Default.aspx.

Skólastjóri
Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri

Eftirtaldar stöður eru lausar í leikskólum  

sveitarfélagsins frá 6. ágúst 2020: 

Leikskólinn Álfheimar, Selfossi

Deildarstjórar, 100% starfshlutfall

Leikskólakennarar, 100% starfshlutfall

Leikskólinn Árbær, Selfossi

Leikskólakennarar, 100% starfshlutfall

Leikskólinn Brimver/Æskukot,  

Eyrarbakka og Stokkseyri

Deildarstjóra, 100% starfshlutfall

Leikskólakennarar, 100% starfshlutfall

Leikskólinn Hulduheimar, Selfossi

Deildarstjórar, 100% starfshlutfall

Leikskólakennarar, 100% starfshlutfall

Leikskólinn Jötunheimar, Selfossi

Deildarstjórar, 100% starfshlutfall

Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi 100% 

starfshlutfall

Leikskólakennarar, 100% starfshlutfall

Nánari upplýsingar um störfin eru á ráðningarvef 

sveitarfélagsins, starf.arborg.is.

Launakjör samkvæmt kjarasamningum Samband 

íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Vakin er athygli á stefnu Árborgar að jafna hlutfall 

kynjanna í störfum hjá sveitarfélaginu.

Eingöngu er hægt að sækja um störfin á ráðningar-

vef sveitarfélagsins. Umsókn skal fylgja ítarleg 

starfsferilskrá.

Umsóknafrestur er til 18. maí 2020.

Leikskólakennarar  
og deildarstjórar
Sveitarfélagið Árborg

Laugardaginn 9. maí 2020 
voru liðin 100 ár frá því 

samningur um friðun Þórsmerk-
ur var fullgiltur. Friðunin var 
gerð að tilstuðlan bænda og ábú-
enda jarða í Fljótshlíð auk Odda-
kirkju sem afsöluðu sér beitirétti 
á Þórsmörk, fólu Skógræktinni 
að vernda svæðið fyrir beit, svo 
hægt væri að bjarga þeim birki-
skógum sem þar var enn að finna. 
Birkiskóglendið hefur breiðst 
mikið út alla þessa öld en hrað-
ast síðustu áratugina. Þetta er eitt 
merkilegasta náttúruverndarver-
kefni Íslendinga á 20. öld. 

Þórsmörk og nærliggjandi 
afréttir voru skógi vaxið svæði 
við landnám. Þar viðhéldust 
skógar langt fram eftir öldum 
enda svæðið nokkuð einangrað 
af jöklum og jökulám. Á 19. öld 
var ástand birkiskóga á Þórs-
merkursvæðinu þó orðið afar 
bágborið og í lok aldarinnar skip-
aði sýslumaður Rangárvallasýslu 
skógarverði úr hópi bænda til að 
stjórna skógarhöggi á svæðinu. 
Eftir Kötlugosið 1918 var svæðið 
þakið ösku og ekki hægt að beita 
fé þar fyrstu mánuðina. Líklega 
hefur það ástand stuðlað að því 
að hugmyndir um friðun skóg-
anna fengu meðbyr. Árni Einars-
son í Múlakoti vann málinu 
framgang meðal bænda í Fljóts-
hlíð sem áttu beitirétt á Þórsmörk 
ásamt Oddakirkju. Agnar Kof-
oed Hansen skógræktarstjóri og 
Einar Sæmundsen skógarvörður 
voru einnig ötulir að koma mál-
inu áfram hjá ráðamönnum og 
heimamönnum. Í janúar 1920 
skrifuðu allir eigendur og ábú-
endur jarða í Fljótshlíð með 
beitirétt á hálfri Þórsmörk undir 
skjal þar sem þeir fólu Skógrækt-
inni að friða skóga Merkurinnar. 
Skjalið var fullgilt af Erlendi 
Þórðarsyni presti í Odda 9. maí 
1920, en Oddakirkja átti beitirétt 
á hinum helmingi Þórsmerkur. Er 
þetta samkomulag líklega eina 
dæmi þess hér á landi að beitirétt-
arhafar hafi afsalað sér beitirétti á 
afrétti til að vernda skóga. 

Það var árið 1924 að fyrstu 
girðingarnar voru reistar á 
þessum afskekkta stað og var 
girðingarefni flutt á hestum yfir 
Markarfljót. Flestir staurarnir 
voru gerðir úr járnbrautarteinum 
er lágu úr Öskjuhlíð að Reykja-
víkurhöfn. Árið 1927 var gert 

sams konar samkomulag við 
Breiðabólstaðarkirkju sem átti 
beitirétt á Goðalandi. Ekki gekk 
áfallalaust að halda sauðfé frá 
Þórsmörk þótt beit minnkaði 
heldur. Skógræktarmenn þurftu 
reglulega að smala svæðið. 
Skógar breiddust samt sem áður 
nokkuð út, þéttust og hækkuðu. 
Í upphafi friðunar voru skógar 
og kjarr á um 250 hekturum og 
mikill uppblástur á svæðinu. Um 
1960 höfðu um 100 ha bæst við 
flatarmálið en heldur illa gekk að 
eiga við allt það sauðfé sem sótti 
inn í girðingarnar af nærliggjandi 
afréttum. Það var ekki fyrr en 
með samningum Landgræðsl-
unnar við bændur undir Vestur 
-Eyjafjöllum um að hætta beit 
tímabundið að alger beitarfriðun 
náðist. Þá breiddust birkiskógar 
hratt út enda hækkaði meðalhiti 
á þessum árum og fræárum fjölg-
aði. Uppgræðsla jókst einnig og 
hefur verið gott samstarf milli 
Skógræktarinnar og Landgræðsl-
unnar um uppgræðslu síðustu 
áratugi. Ferðafélög sem hafa 
starfsemi á svæðinu hafa einnig 
unnið gott starf við að græða 
mold, sem og ýmis félagasamtök 
og einstaklingar. 

Öll þessi vinna hefur skil-
að því að nú er stór hluti Þórs-
merkursvæðisins þakinn birki-
skógum. Lífríkið allt hefur dafn-
að við friðunina og hefur allur 
gróður aukist, sem og dýralíf. 
Landið er nú mun þolnara gagn-
vart áföllum en það var árið 1918 
þegar Katla dreifði ösku yfir 
svæðið. Eldskírnina fengu nýir 
skógar á Þórsmerkursvæðinu 
árið 2010 þegar aska dreifðist 
yfir stóran hluta þeirra. Gróður á 
skóglausum svæðum í nærliggj-
andi sveitum og afréttum átti í 
vök að verjast vegna öskufalls og 
öskufoks. Á hinn bóginn sá ekki 
á skógum á Þórsmerkursvæðinu. 
Þvert á móti nutu þeir góðs af 
öskunni sem veitti þeim næringu. 
Í dag er viðhald gönguleiða um 
svæðið aðalverkefni Skógrækt-
arinnar á Mörkinni og er svæð-
ið opið almenningi allt árið um 
kring. 

Skógræktin óskar Fljótshlíð-
ingum, kirkjunum í Odda og 
Breiðabólstað sem og Íslending-
um öllum til hamingju með 100 
ára friðun Þórsmerkur. Það var 
rétt ákvörðun að vernda skóginn.

100 ár frá friðun Þórsmerkur
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Starf vélamanns hjá þjónustustöðinni á Selfossi er laust 
til umsóknar. Um 100% starf er að ræða. 

Starfssvið
· Viðhald, þjónusta og nýbyggingar vega á starfs-

svæði Vegagerðarinnar á Selfossi
· Ýmis vinna í starfsstöð á Selfossi

Menntunar- og hæfniskröfur
· Almennt grunnnám
· Almenn ökuréttindi og meirapróf bifreiðastjóra
· Vinnuvélaréttindi
· Reynsla af ámóta störfum æskileg
· Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt 

sem og í hóp

· Gott vald á íslenskri tungu

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hent-
ar jafnt báðum kynjum.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 15. maí 2020. Sótt er 
www.starfatorg.is

Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar 
ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem 
óskað er. 

Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

rekstrarstjóri í síma 522 1361. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

VÉLAMAÐUR 
SELFOSS

Ferðanefnd FEB Selfossi hef-
ur skipulagt þrjár dagsferðir 

í sumar og að auki haustferð 
sem er í boði Guðmundar Tyrf-
ingssonar ehf. Vegna Covid-19 
er sá fyrirvari um að staðið verði 
við ferðaáætlunina bundinn því 
hvaða reglur munu gilda um 2ja 
metra aðskilnað á milli manna 
þegar ferð er áætluð. Ekki ligg-
ur fyrir hvaða reglur muni gilda 
næstu vikur og mánuði í þeim 
efnum. Hver og einn verður að 
bera ábyrgð á sjálfum sér og hafa 
í huga að ferðirnar bjóða ekki 
upp á að þátttakandi geti treyst 
á að geta haldið sig í tveggja 
metra fjarlægð frá öðrum. Þá er 
þeim sem eru í viðkvæmri stöðu 

að taka þátt í ferðunum. Hvatt 
er til fyllsta hreinlætis og að 
fara í einu og öllu eftir tilmælum 
stjórnvalda.

Fyrsta ferð verður í Borg-
arnes miðvikudaginn 24. júní. 
Förum í heimsókn á Landnáms-
setrið og njótum sögustundar 
hjá sagnamanninum Magnúsi 
Ólafssyni frá Sveinsstöðum. 
Hann flytur okkur hina dramat-
ísku sögu Agnesar og Friðriks 
sem hann nefnir Öxin – Agnes 
og Friðrik. Í hádeginu verður 
boðið upp á heimagerða gluten- 
og laktósafría grænmetissúpu og 
góðu meðlæti. Komið verður við 
á þekktum stöðum í Borgarnesi 
og eitthvað óvænt gæti gerst. 
Lagt af stað frá Grænumörk kl. 
09:00 og átæluð heimkoma um 
kl. 18:00. Áætlað verð 9.500 
krónur, innifalið er rúta, hádeg-
isverður og sýningin, Öxin. 

Önnur ferð er fimmtudaginn 
16. júlí hringferð um Ölfus 
og Flóa. Farið frá Selfossi um  
Hveragerði, þar sem er í boði 

hádegisverður í Skyrgerðinni. 
Næsti viðkomustaður verður í 
Hellisheiðarvirkjun og við lítum 
inn á jarðhitasýningu og greint 
er frá virkjun og nýtingu jarð-
varma á Íslandi. Næst höldum 
við áfram um Þrengsli, Eyrar-
bakka, Stokkseyri og áfram 
austur Gaulverjabæjarveg. Við 
Tungu verður ekið eftir Vill-
ingaholtsvegi og eftir honum 
inn á Suðurlandsveg þar sem 
við höldum áfram í vestur og 
komum að Austur-Meðalholt-
um. Þar býðst okkur að skoða 
menningarsetrið „Íslenska bæ-
inn“ sem er í raun húsaþorp 
og einkunnarorð staðarins er: 
„Þar sem náttúran er hluti af 
húsinu“. Leiðsögumaður verð-
ur Hannes Stefánsson. Brottför 
frá Grænumörk kl. 10:00 og 
heimkoma um kl. 18:00. Áætlað 
verð 9.000 krónur og innifalið 
er rúta, leiðsögn, hádegisverður 
í Skyrgerðinni, jarðhitasýning 
og Íslenski bærinn ásamt kaffi, 
rjómapönnuköku og kleinu eftir 
yfir 100 ára uppskrift. 

Þriðja ferð verður að 
Laugarvatni, Gullfossi að 
Selfossi um Flúðir miðviku-
daginn 12. ágúst. Komið við í 

Laugarvatnshelli þar sem boðið 
verður upp á leiðsögn. Hádeg-
ishressing á Laugarvatni. Þaðan 
verður ekið sem leið liggur að 
Gullfossi og staldrað þar við. Við 
svo búið liggur leiðin að Flúðum 
þar sem mögulega verður hægt 
að skoða gróðurrækt og gera 
eitthvað skemmtilegt. Brottför 
frá Grænumörk kl. 09:00 og 
heimkoma um kl. 18:00. Áætlað 
verð 7.000 krónur og innifalið er 
rúta, leiðsögn í Laugarvatnshelli 
og hádegisverður. 

Haustferðin, í boði rútufyr-
irtækis Guðmundar Tyrfings-
sonar, verður farin til Þingvalla 
miðvikudaginn 23. september. 
Þar mun Þjóðgarðsvörður taka 
á móti okkur og leiða okkur um 
sýningu í Gestastofu og einnig 
líkur á að tækifæri gefist að sjá 
urriða í fjöri í Öxará. 

Helgi Hermannsson mun 
sjá um tónlist og söng í öllum 
heilsdagsferðunum og Sirrý 
Guðmundsdóttir mun luma á 
einhverjum fróðleik og gamni. 

Ferðanefnd FEB Selfossi
Helgi Hermannsson,  

Sirrý Guðmundsdóttir, 
Þorgrímur Óli Sigurðsson

Sumarferðir FEB Selfossi

Undanfarnar vikur hafa olíu-
blautir fuglar fundist í fjör-

um í Vestmannaeyjum og við 
suðurströndina, aðallega á svæði 
sem nær frá Víkurfjöru vestur 
fyrir Dyrhólaey. Fjöldi fugla 

100. Sýni af olíublautum fjöðr-
um hafa verið tekin til að greina 
gerð olíunnar. Samkvæmt niður-
stöðunum er í öllum tilvikum 
um sams konar gerð svartolíu að 
ræða.

Enn óljóst hvaðan 
mengunin kemur
Engin svartolíumengun hefur 
sést í fjörum þar sem fuglarnir 
finnast og í flugferðum Land-
helgisgæslu Íslands yfir haf-
svæðið sunnan við land hefur 
engin olíumengun sést á yf-
irborði sjávar. Þá hefur engin 
olíumengun greinst á hafsvæð-
inu á gervitunglamyndum sem 
borist hafa frá Siglingöryggis-
stofnun Evrópu (EMSA). Því 
er ennþá óljóst hver uppruni 

olíumengunarinnar er og ekki 
unnt að meta umfang hennar. 
Mest hefur fundist af langvíu og 
æðarfuglum sem hafa lent í olíu, 
en einnig hafa fundist stöku 
skarfur og lundi. Allar þessar 
tegundir eiga það sameiginlegt 
að þær kafa eftir æti.

Tilgáta um að mengunin 
tengist skipsflaki
Umhverfisstofnun hefur í sam-
starfi við Landhelgisgæslu Ís-
lands og með aðstoð haffræðings 

hjá Hafrannsóknastofnun nú 
til skoðunar hvort mengunin 
gæti tengst skipsflaki undan 
suðurströndinni. Það mun taka 
nokkurn tíma að skoða slíkt 
út frá hafstraumum og öðrum 
nauðsynlegum gögnum fyrir 
líkanútreikninga ásamt fyrir-
liggjandi upplýsingum um stað-
setningu skipsflaka á svæðinu. 
Þegar þær niðurstöður liggja 
fyrir verða teknar ákvarðanir um 
frekari aðgerðir. -gpp

Olíumengun við suðurströndina 
tengist mögulega skipsflaki
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• 100% staða umsjónarkennara í teymiskennslu á miðstigi 

með áherslu á tungumál, samfélagsfræði og náttúrufræði.

• 50% kennari á unglingastigi með áherslu 

á raungreinar og tungumál.

• Handavinnukennsla í hlutastarfi.

Bláskógaskóli á Laugarvatni óskar 
eftir að ráða í eftirfarandi stöður 
fyrir næsta skólaár 2020-2021

Hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi

• Áhugi á útinámi og fjölbreyttum kennsluháttum

• Reynsla af teymisvinnu er góður kostur

• Áhugi á lotukennslu mikilvægur

• Færni í mannlegum samskiptum er mikilvæg

• ART-þjálfari er kostur

• Jákvæðni og áhugi fyrir margbreytilegu starfi

• Lausnamiðun í starfi er mikilvægur eiginleiki

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

• Góð meðmæli úr fyrri störfum.

Bláskógaskóli á Laugarvatni er samrekinn leik- og grunnskóli í Bláskógabyggð sem leggur meðal 

annars mikla áherslu á samfellu á milli skólastiganna, fjölbreytta kennsluhætti og einstaklings-

miðað nám. Útinám er stór þáttur í stefnu skólans og mikilvægt er að kennarar og starfsmenn 

skólans upplifi tækifæri til fjölbreyttra kennsluhátta útivið. Skólinn hefur verið að þróa sig áfram 

í verkefnamiðuðu námi (PBL) og á næsta skólaári verður markvisst unnið í lotum á unglingastigi 

með þá hugmyndafræði að leiðarljósi.

Í skólanum er áhersla lögð á góða samvinnu allra þeirra sem starfa í skólanum. Teymisvinna 

hefur verið í þróun í þó nokkur ár og gefist vel.

Störfin henta jafnt körlum sem konum.

Umsóknarfrestur er til og með 22. maí nk. Nánari upplýsingar veitir Elfa Birkisdóttir skólastjóri í 

síma 480 3030 eða í gegnum tölvupóst elfa@blaskogaskoli.is.

Rekstrarland  |  Arnberg  |  800 Selfoss  |   480 1306  |  rekstrarland.is

REKSTRARLAND
Á SELFOSSI ER
BAKHJARL BÆNDA
Í Rekstrarlandi fást allar almennar rekstrarvörur fyrir landbúnað. 
Nilfisk háþrýstidælur, Exide rafgeymar, gæðasmurefni og olíur
á vélarnar, Ecolab lágþrýstiþvottatæki ásamt hreinsiefnum, 
sótthreinsandi og græðandi vökvar fyrir spena og júgur. 

Pantanir í síma 515 1100
og pontun@olis.is

SENDUM 
UM LAND 

ALLT!



18    Miðvikudagur  13. maí 2020 DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

ÞJÓNUSTA TIL LEIGU

TAPAÐ / FUNDIÐ

ELDRI BORGARAR

ATVINNA
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.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

KIRKJUR

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

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

þriðjudaga kl. 17:30 Hrísholti 8.

Hveragerðiskirkja
Fermingarmessa kl. 11. Eitt ung-
menni fermt. Prestur sr. Ninna 
Sif Svavarsdóttir, kór kirkjunnar 
syngur, organisti Miklós Dalmay. 
Aðalsafnaðarfundar Hvera-
gerðissafnaðar verður haldinn í 
Hveragerðiskirkju þriðjudags-
kvöldið 19. maí nk.

Selfosskirkja
Krossamessa sunnudaginn 17. 
maí kl. 11:00. Unglingakórinn 
syngur og þær sem útskrifast 
taka við krossi að gjöf frá 
sóknarnefnd Selfosskirkju. Í 
samræmi við reglur er gilda um 
samkomubann verður eingöngu 
50 heimilt að koma saman í 
kirkjunni auk þess verður farið 
að öðrum reglum er gilda varð-
andi sóttvarnir. Prestur Guðbjörg 
Arnardóttir. Organisti Edit A. 
Molnár.

Aðventistar
Lokað er í safnaðarheimili 
aðventista hér á Selfossi enn um 
sinn. Minni á streymi á Youtube 
og valið er Adventkirkjan í 
Reykjavík, þar sem öll dagskrá 
er á íslensku, hvíldardagsskóli 
kl. 11 og guðsþjónusta kl. 12. Á 
ensku er streymi frá kirkjunni í 
Hafnarfirði, einnig á Youtube og 
valið er Loftsalurinn, en þar byrj-
ar guðsþjónustan kl. 11.

AA Sporgöngufólk f. alla
Bókasafn

Hafnarberg 1 - 815 Þorlákshöfn
Klukkan 10:30-11:30 Sunnudag.

AA opin fundur f. alla
Kirkjan kjallari 

Skálholtsbraut - 815 Þorlákshöfn
Klukkan 20:00 Fimmtudag.

Til leigu í Hveragerði herbergi 
búið húsgögnum á 40 þús. kr.
Aðgangur að eldhúsi, baði, 
þvottavél o.fl. Upplýsingar í síma 
866 1786.

Þessi taska fannst á Suður-
hólunum. Hægt er að nálgast 
hana í afgreiðslu Prentmets 
Odda á Selfossi.

Orðsending frá Félagi 
eldri borgara Selfossi

Nú er komið að 
lokum í félags-
starfi FEB þenn-
an veturinn. 
Fjöldatak mark-
anir á samkom-
um koma í veg 
fyrir að hægt verði að vera með 
vorhátíð eins og fyrirhugað var. 
Félagið er 40 ára á þessu ári og 
Hörpukórinn 30 ára. Stjórn FEB 
hefur samþykkt að afmælishátíð 
verði vorið 2021 ef ástæður í 
þjóðfélaginu leyfa. Við þökkum 
félögum fyrir góða þátttöku í 
starfinu í vetur og þykir leitt að 
því þurfi að ljúka á þennan hátt. 
En við verðum að vera bjartsýn 
og vona að allt verði eðlilegt í 
haust þegar við tökum til starfa á 
ný.

Óskum ykkur góðs og gleði-
legs sumars og hlökkum til að 
sjá ykkur í september.

Álagningu vanrækslugjalds 
1. apríl og 1. maí vegna 

skoðunar ökutækja verður frest-
að til 1. júní vegna Covid-19 far-
aldursins. Samgöngu- og sveit-
arstjórnarráðherra hefur staðfest 
ákvörðunina með reglugerð sem 
birt hefur verið í Stjórnartíðind-
um.

Ákveðið var að framlengja 
fyrri ákvörðun um frestun 
álagningar vegna aðstæðna í 
samfélaginu í tengslum við út-
breiðslu Covid-19. Samkomu-
bann hefur verið í gildi og ekki 
verður létt af fyrstu takmörk-
unum fyrr en 4. maí. Þá hafa 

Álagningu vanrækslugjalda vegna 
skoðunar ökutækja frestað að nýju

margar skoðunarstöðvar verið 
með skerta afgreiðslu eða lok-
aðar vegna ástandsins.

Álagningin 1. apríl og 1. 
maí hefðu tekið til eigenda 
þeirra bifreiða sem hafa 1 og 2 
í endastaf og hefðu því átt að 
láta skoða ökutæki sín í janúar 
og febrúar. Álagningin tekur 
einnig til þeirra sem fóru með 
ökutæki í skoðun sömu mánuði 
og áttu að fara í endurskoðun 
skv. ákvörðun skoðunarmanns 
ekki síðar en í lok febrúar (1) 
eða lok mars (2). Álagningu 
þessara gjalda verður því frestað 
til 1. júní.

Fjallableikja ehf. óskar eftir 
starfskrafti við fiskeldisvinnu

Um 100% starf er að ræða við fiskeldi 
í Grímsnesi. Vinnutími er 4 virkir daga 

frá kl. 08:00-16:45. Helgarvinna 
laugardag 4 tímar og sunnudag 4 
tímar samkvæmt samkomulagi.

Hæfniskröfur:
Íslensku- og/eða 

enskukunnátta er skilyrði.

Laun eru greidd skv. 
kjarasamningum um fiskeldi.

Umsókn ásamt ferilskrá má senda á 
netfangið: jonaslandnemi@gmail.com 
/ gositre@gmail.com. Hafa má sam-
band við Guðmund í síma 893 9777 

eða Jónas í síma 862 4685.

Undanfarin 2 ár hefur Sveitar-
félagið Ölfus unnið mark-

Liður í því er, eins og komið hef-
ur fram, stofnun Þekkingarset-
urs. Í morgun fundaði bæjarráð 
vegna þessa og tók þar ákvörðun 
um að ráða Pál Marvin Jónsson, 
framvæmdastjóra Þekkingarset-
urs Vestmannaeyja og sjávarlíf-
fræðing sem verkefnastjóra. Páll 
þótti sterkastur umsækjenda 

sambærilegs starfs í Vestmanna-
eyjum um langt bil og óhætt að 
eigna honum stóran heiður í því 
hversu vel hefur til tekist með 
Þekkingarsetrið í Vestmanna-
eyjum. Hann er enn fremur 
með afar heppilega menntun og 
reynslu þar sem saman fer þekk-

-
útvegi og almennt framleiðslu 
á lífefnum, sem og þekking á 
rekstri Þekkingarseturs. Um leið 
hefur hann haldgóða þekkingu 
og reynslu á sviði ferðaþjónustu 

mjög sterkt til þessara tveggja 
sviða. Á næstu dögum verði 
fundað með Páli til að komast 
að sameiginlegri niðurstöðu um 
það hvernig störfum hans verð-
ur háttað og hvenær hann hefur 
störf.

Tækifærin hér á Suðurlandi 
eru mikil m.a. vegna þeirrar 
miklu jarðorku sem hér er að 
finna, gnægðar af fersku vatni, 
miklu landi og síðast en ekki síst 
einnar bestu útflutningshafnar á 
landinu. Hér í Ölfusi eru í undir-
búningi miklar framkvæmdir 
sem tengjast framleiðslu á vist-
vænum matvælum svo sem með 
fulleldi á laxi, tilkomu ylvera, 
framleiðslu á smáþörungum, 
eflingu seiðaeldis, nýsköpun 
í sjávarútvegi og margt fleira. 
Þau fyrirtæki bætast þar við 
þau sterku fyrirtæki sem þegar 

starfa á þessu sviði í Sveitarfé-
laginu. Með stofnun Þekkingar-
seturs Ölfuss munum við vinna 
markvissara með fyrirtækjum 
að uppbyggingu á fjölbreytt-
ara atvinnulífi á Suðurlandi 
og hagnýta tækifæri er lúta að 
umhverfisvænni matvælafram-
leiðslu nútímaaðferðum við 
framleiðslu á próteini og öðrum 
lífrænum afurðum. Þá verður 
horft sérstaklega til fræðslu-
starfs, fjölgun atvinnutækifæra, 
vísindarannsókna, nýsköpunar 
o.fl. Við erum sannfærð að stofn-
un Þekkingarsetursins muni hafa 
gríðarlega jákvæð áhrif á at-
vinnuuppbyggingu og nýsköpun 
hér á Suðurlandi.

Í undirbúningsferlinu hef-
ur verið unnið mjög náið með 
fjölmörgum fyrirtækjum, innan 
sveitarfélags sem utan. Þá höfum 
við tekið markvissan þátt í gerð 
matvælastefnu fyrir Ísland, sótt 
um Evrópustyrki, haldið fjöldan 
allan af kynningum o.fl. Nú er 
svo komið að verkefnið er orðið 
það stórt að nauðsynlegt var að 
ráða inn starfskraft sem býr yfir 
sérfræðiþekkingu á þessu sviði 
og getur einbeitt sér að frekari 
sókn. Þann starfskraft fáum við 
með ráðningunni á Páli Marvini. 
Fyrsta verkefnið sem nýjum 
verk efnastjóra verður falið 
verður að stofna sérstakt sjálfs-
eignarfélag utan um þetta svo 
hægt sé að mynda starfsstjórn. 
Þá þarf að móta samþykktir, búa 
til fjárhagsáætlun, fjármagna 
reksturinn, laða að nýja stofn-
aðila og svo framvegis. Þegar 
starfsstjórnin hefur tekið til 
starfa gerum við ráð fyrir að hún 
ráði framkvæmdastjóra og eftir 
atvikum fleiri starfsmenn.

Grétar Ingi Erlendsson, 
formaður bæjarráðs í  
Sveitarfélaginu Ölfusi

Páll M. Jónsson, sjávarlíffræðingur ráðinn 
verkefnastjóri við Þekkingarsetur Ölfuss

Páll Marvin JónssonGrétar Ingi Erlendsson

Hafðu samband
Sími 482 1944 - dfs@dfs.is
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Aðalskipulagsmál

Samkvæmt  1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010 er hér auglýst eftirfarandi aðal-

skipulagsbreyting:

1. Breyting á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 

2015-2027. Eyvindartunga. Bláskógabyggð.

Auglýst er skipulagstillaga sem nær til svæðis 

ofan Laugarvatnsvegar þar sem 40 hektarar 

úr frístundasvæðinu F22 er breytt í svæði fyrir 

skógrækt. Frístundasvæðið F23 verður stækkað um 

16 ha og sett inn nýtt skógræktarsvæði, um 15 ha. 

að stærð. Lýsing verkefnisins hefur verið kynnt og 

einnig tillagan sjálf.

Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010 eru hér auglýstar tillögur að eftirfarandi 

deiliskipulagsáætlunum:

2. Efri-Reykir L167080 Varmaorkuver – 

Deiliskipulag

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti 

þann 16. apríl. 2020, deiliskipulagstillögu sem 

tekur til skilgreiningar á lóðarafmörkun og 

byggingarheimildum innan lóðar Efri-Reykja. 

Innan byggingarreits verður heimild fyrir 

byggingu sem hýsir varmaeiningar, aðstöðuhúsi 

RARIK fyrir spenni auk dæluhúss sem er fyrir 

inna lóðarinnar. Heildar byggingarmagn innan 

lóðar má vera allt að 500 m2. Borholan sem 

svæðið nær til er skilgreind sem borhola E23 í 

aðalskipulagi Bláskógabyggðar. Framkvæmdinni 

er ætlað að bæta nýtingu holunnar til 

raforkuframleiðslu en gert er ráð fyrir allt að 1200 

kW raforkuframleiðslu.
3. Arnarstaðakot L166219 – Deiliskipulag

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti þann 20. apríl 

2020, deiliskipulagstillögu að Arnarstaðakoti sem 

tekur til skilgreiningar á byggingarheimildum 

innan svæðisins. Innan deiliskipulagsins 

er gert ráð fyrir núverandi byggingum auk 

nýs íbúðarhúss, aðstöðuhúss og reiðhallar. 

Skipulagssvæðið er um 2 ha. 
4. Lindarbær 1C L176845 Austurtún, íbúðar- og 

útihúsalóð - Deiliskipulag 

Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkti þann 15. 

apríl 2020, deiliskipulagstillögu sem tekur til 6 

ha. svæðis landi Lindarbæjar 1C. Deiliskipulagið 

tekur til skilgreininga á byggingarheimild um 

fyrir m.a. íbúðarhús, hesthús og skemmu innan 

tveggja byggingarreita. Innan reits Í1 er gert 

ráð fyrir því að heimilt verði að reisa íbúðarhús 

auk bílageymslu, vinnustofu, gróðurhús og 2 

gestahús. Á reit Ú1 er geri ráð fyrir að heimilt verði 

að reisa hesthús, vélageymslu og reiðskemmu.  

Niðurstaða sveitarstjórnar auglýst skv. 2. mgr 

.32.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  

5. Efra-Langholt. Stækkun frístundasvæðisins 

F16 – Aðalskipulagsbreyting

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti 

breytingu á aðalskipulagi Hrunamannahrepps 

2016-2032, sem tekur til stækkun frístundasvæðis 

F16 eftir auglýsingu þann 8.apríl 2020 þar sem 

eftirfarandi bókun var gerð: 

„Borist hefur umsögn Vegagerðarinnar, dags. 25. 

okt. 2019, um drög að deiliskipulagi sem sýnir 

vegtengingu að nýju frístundasvæði, sem er í 

samræmi við tillögu að breyttu aðalskipulagi. 

Skipulagsnefnd telur því ekki þörf á að færa 

vegtengingu, líkt og Vegagerðin hafði mælt með í 

umsögn sinni þann 25. sept. 2019. Skipulagsnefnd 

mælist til að sveitarstjórn Hrunamannahrepps 

samþykki breytinguna og að skipulagsfulltrúa 

verði falið að senda Skipulagsstofnun tillöguna til 

lokaafgreiðslu í samræmi við 32. gr. skipulagslaga 

nr. 123/2010.  

 

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við 

afgreiðslu skipulagsnefndar og samþykkir 

aðalskiplagsbreytinguna og að skipulagsfulltrúa 

verði falið að senda Skipulagsstofnun tillöguna til 

lokaafgreiðslu í samræmi við 32. gr. skipulagslaga 

nr. 123/2010.“

6. Sporðöldulón á Holtamannaafrétti. Náma – 

Aðalskipulagsbreyting

Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkti þann 15. 

apríl 2020 óverulega breytingu á aðalskipulagi 

Ásahrepps 2010-2022 í samræmi við 2. mgr. 36. 

gr. skipulagslaga. Í breytingunni felst skilgreining 

á námu innan skilgreinds iðnaðarsvæðis við 

Búðarhálsvirkjun á áður röskuðu svæði, efnistaka 

á svæðinu er ætluð til viðhalds og viðgerða á 

stíflum og Þjórsár og Tungnársvæði. Eftirfarandi 

bókun var gerð í Hreppsnefnd Ásahrepps vegna 

málsins:

„Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkir framlagða 

umsókn Landsvirkjunar dags. 23. 3. 2020, 

og tillögu dags. 25. 2. 2020 að breytingu á 

gildandi aðalskipulagi Ásahrepps 2010-2022, 

sem óverulega breytingu skv. 2. mgr. 36. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan er talin 

hafa lítil sem engin áhrif vegna landnotkunar 

og hefur ekki áhrif á einstaka aðila eða aðra 

hagsmunaaðila á svæðinu. Skipulagsfulltrúa er 

falið að senda tillöguna til Skipulagsstofnunar og 

auglýsa niðurstöðu hreppsnefndar skv. 2. mgr. 36. 

gr. skipulagslaga nr. 123/2010.“

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til 

kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, 

Laugarvatni á skrifstofutíma embættisins. Að auki er 

hægt að nálgast tillögur á vefslóðinni http://www.

utu.is. Þá eru gögnin aðgengileg á heimasíðum 

sveitarfélaganna:  https://www.blaskogabyggd.is; 

https://www.fludir.is; https://www.floahreppur.is; 

http://asahreppur.is/.

Skipulagstillögur eru í  auglýsingu frá 13. maí til og 

með 26. júní 2020.  Athugasemdir og ábendingar við 

tillögur skulu  berast skipulagsfulltrúa eigi síðar 

en 26. júní 2020. Athugasemdum og ábendingum 

skal skila skriflega á skrifstofu UTU Dalbraut 12, 

Laugarvatni eða með tölvupósti á  

vigfus@utu.is.

Vigfús Þór Hróbjartsson

skipulagsfulltrúi UTU.

Auglýsing um skipulagsmál
Bláskógabyggð, Hrunamannahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

Farið var yfir tilboð í verkið 
„Snjallmælavæðing Sel-

fossveitna“. Lægsta tilboð-
ið átti Set ehf. með 91 m.kr. 
hæsta tilboðið átti Landis Gyr 
með 139 m.kr. Kostnaðaráætl-

un verksins var 132 m. kr. 
Eigna- og veitunefnd hefur falið 
sviðsstjóra mannvirkja- og um-
hverfissviðs að ganga til samn-
inga við lægstbjóðanda. 

Set ehf. bauð lægst í 
snjallmælavæðingu

Sveitarfélag Flatarmál í km2 Íbúar
Skaftárhreppur 6.946 627

Rangárþing ytra 3.188 1.682

Ásahreppur 2.942 251

Rangárþing eystra 1.841 1.961

Mýrdalshreppur 755 719

Alls 15.672 5.240

Fimm sveitarfélög á Suður-
landi vinna að því að greina 

kosti og galla þess að þau sam-
einist í eitt sveitarfélag, undir 
verkefnisheitinu Sveitarfélagið 
Suðurland. Komi til þess að íbú-
ar sveitarfélaganna samþykki 

sameiningu í atkvæðagreiðslu 
verður til land-stærsta sveitar-
félag landsins sem nær yfir rúm 
16% flatarmáls Íslands. Í með-
fylgjandi töflu má sjá íbúafjölda 
hvers sveitarfélags og land-
fræðilega stærð. 

Sveitarfélagið Suðurland yrði 
stærsta sveitarfélag landsins

Sveitarfélagið Suðurland yrði 
stærsta skipulagsumdæmi 
landsins þar sem er að finna 
þjóðgarð, jarðvang, helstu nátt-
úruperlur og fjölförnustu ferða-
mannastaði. 

Á svæðinu búa rúmlega 5.300 

íbúar í fjórum byggðakjörnum 
og umfangsmiklu dreifbýli. Frá 
Þjórsá í vestri eru um 220 kíló-
metrar að Lómagnúpi í austri. 
Í meðfylgjandi töflu má sjá 
vegalengdir milli byggðakjarna 
Sveitarfélagsins Suðurlands. 

 Laugaland Hella Hvolsvöllur Vík í Mýrdal Kirkjubæjar-
klaustur

Laugaland - 14 27 106 180
Hella 14 - 13 93 167
Hvolsvöllur 27 13 - 80 155
Vík í Mýrdal 106 93 80 - 73
Kirkjubæjarklaustur 180 167 155 73 -

Nánari upplýsingar um verkefnið má finna á svausturland.is
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Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

Hleðsla - Sala - Þjónusta

Austurvegi 52 - Selfossi
Sími 666 9990

Verslum við litla manninn

Útfararþjónusta
Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - Sími 464 9400 - www.Frost.is

Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum

Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
Vottað verkstæði

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

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

hádegistilboð

Miðvikudagur 13. maí 20202547

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - Sími 464 9400 - www.Frost.is

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

Hleðsla - Sala - Þjónusta

Austurvegi 52 - Selfossi
Sími 666 9990

Verslum við litla manninn

Útfararþjónusta
Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - Sími 464 9400 - www.Frost.is

Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum

Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
Vottað verkstæði

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

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

���
���

Stálsmíði

Andraco ehf

  - Stálinnréttingar
 - Stálfestingar
 - Ákeyrsluvarnir
 - Sérsmíði

Lynghæð, Urriðafossvegi, 803 Selfossi.
Andri64@simnet.is | Sími 868 5876

Alþjóðlegur dagur safna 
verður þann 18. maí nk. 

Þann dag verður kynning á 
verkefninu Múrar brotnir í 
Listasafni Árnesinga. Verk-
efnið Múrar brotnir er sam-
starfsverkefni listakvennanna 
Hrefnu Lindar Lárusdóttur og 
Heru Fjord, fangelsisins á Litla 
Hrauni og Listasafns Árnes-
inga.

 
Afsprengi gjöfullar vinnu 
sem átti sér stað innan 
veggja fangelsisins
Innan veggja fangelsisins á 
Litla Hrauni var lagt upp í 
mikla og góða vinnu að þróa 
6 vikna listavinnustofu í sam-
starfi við fangelsismálastofnun 
þar sem fangarnir fá að koma 
sinni rödd og tilfinningum í list-
rænan farveg. Almenningur fær 
svo að njóta afraksturs þeirrar 
vinnu og heyra hvað fangarn-
ir hafa að segja. Í samtali við 
Kristínu Scheving, safnstjóra 
LÁ kemur fram að þetta verk-
efni hljómi vel saman við yf-
irskrift alþjóðlegs dags safna 
þetta árið. „Þema dagsins í ár 
er „Söfn eru jöfn“. Markmið-
ið er að ýta undir fjölbreytni 
og þátttöku allra í menningar-
stofnunum samfélagsins. Okk-
ur fannst þetta tilvalið verkefni 

til þess að kynna á deginum, 
en vegna framkvæmda verður 
kynningunni varpað út á nýrri 
vefsíðu safnsins og á Facebook 
síðu safnsins,“ segir Kristín.

Mikilvægt að fangar njóti 
menningar og lista 
Aðspurðar hvernig samstarf-
ið væri með fangelsinu segja 
Hera og Hrefna: „Samstarfið 
við fangelsismálastofnun geng-
ur mjög vel. Í febrúar fórum 
við inn með tveggja klukku-
stunda vinnustofu á vegum 
Sögu listavinnuseturs sem er 
starfandi á Eyrarbakka og þá 
sáum við þörfina á verkefni 
sem þessu.“ Þá segja Hera og 
Hrefna það skipta máli fyrir 
fanga að hafa aðgang að list. 
„Það er löngu kominn tími á 
ný úrræði og leiðir til betrunar 
innan fangelsismálastofnunar. 
Um 50 vistmenn tóku virkan 
þátt og höfðu mikinn áhuga á 
að taka þátt í þeirri listsköpun 
sem boðið var upp á. Áhrif list-
ar til heilunar og betrunar eru 
margsönnuð auk þess sem list 
á að vera aðgengileg öllum, 
grunnskólabörnum jafnt sem 
vistmönnum fangelsa og öðr-
um landsmönnum. Það er líka 
afar mikilvægt fyrir samfélagið 
að fangar fái úrvinnslu á sínum 

málum en hvergi á Norður-
löndunum er endurkomutíðni 
fanga eins há og á Íslandi.“ 
Verkefnið er fjármagnað af 
Uppbyggingarsjóði Suðurlands 
og þær stöllur eru að vinna í 
frekari fjármögnun.  „Eins og 
er þá erum við að fjármagna 
verkefnið og höfum fengið 
styrk frá Uppbyggingarsjóði en 
þörfnumst frekara fjármagns til 
að sinna verkefninu af heilind-
um,“ segja Hera og Hrefna að 
lokum.  -gpp

Múrar brotnir á  
alþjóðlegum degi safna

 Litla Hraun. Mynd: Gunnar Páll Pálsson. 


