
Í apríl 2020 var skrifað undir 
verk samning við ÍAV um 

áframhaldandi fram kvæmdir 

við Hringveginn milli Biskups-
tungnabrautar og Hvera gerðis. 
Verkið er nýbygging og endurgerð 

á núverandi hringvegi ásamt 
öðrum tilfallandi verkefnum. 
„Allt gengur ljómandi vel og 
er á áætlun og jafnvel aðeins á 
undan. Við erum núna að byrja 
á fyrstu brúnni í þessum hluta 
verksins, brú sem liggur yfir 
Gljúfurholtsá. Þá erum við að 
fara að byrja á undirgöngum 
þar sem hringvegurinn þverar 
Ölfusveginn niðri við Kotströnd. 
Þá er búið að klára hringtorgið 
við Biskups  tungna brautina. Nú 
er verið að bíða eftir því að fargið 
sem sett var í vegstæðið við Ing-
ólfs fjall sígi niður og við áætlum 
að það verði eitthvað fram á 
mitt sumar. Svo verður fargið 
tekið upp áður en vega vinnan 
hefst,“ sagði Oliver Claxton, 
verkefnastjóri jarðvinnu hjá ÍAV 
í samtali við Dagskrána. -gpp

Set á Selfossi hefur gert sam-
starfs samning til þriggja ára 

við Krabbameinsfélag Árnes-
sýslu. Fyrirtækið mun í stað beins 
framlags styðja við starfsemina 
með þriggja ára samningi. Við 
undirritun samningsins sagði 
Svanhildur Ólafsdóttir, formaður 
félagsins; „Við erum gríðarlega 
þakklát fyrir þennan styrk og 
samstarfið er afar þýðingarmikið 
fyrir félagið. Þetta tryggir félaginu 
tækifæri til að eflast og stækka. 
Bæði hvað varðar að halda úti 
góðri aðstöðu og þjónustu fyrir 
þá sem sækja til félagsins. Þá 
hefur félagið, þrátt fyrir Covid-19 
verið sýnilegt í samfélaginu 
og eflst. Verið meira til staðar, 
hvort sem það hefur verið fyrir 
þá sem hafa lokið meðferð, eru í 
meðferð og aðstandendur. Ykkar 

styrkur gefur okkur færi á að 
styðja áfram með myndarlegum 
hætti við þá sem þurfa á þjónustu 
okkar að halda.“ Bergsteinn 
Einarsson, for stjóri Set sagði í 
samtali við blaða mann að styrkur 
með þessum hætti væri nýlunda 
hjá fyrirtækinu í stuðn ingi við 

velferðar félög. „Hug myndin kom 
til í sam tali Svan hildar og Reynis 
Guð munds sonar, fjár málastjóra 
Set að útfæra þetta með þessum 
hætti. Það er orðið að veruleika 
og við erum afskaplega stolt af 
samstarfinu og væntum góðs af 
því.“  -gpp

Verslunarflóran á Selfossi 
heldur áfram að eflast, 

en Guðný Björk Pálmadóttir, 
hönnuður og innan húss ráð-
gjafi, hefur opnað nýja versl-
un á Eyravegi 15 á Selfossi 
sem ber heitið Fresía. Guðný 
opnaði dyrnar að versluninni 
form lega þann 2. febrúar sl. 
„Ég hef þegar fengið frábærar 
viðtökur og ég hlakka mikið til 
að kynnast Selfyssingum og 
öðrum nærsveitungum,“ segir 
Guðný. 

Ákvað að láta drauminn rætast
„Undanfarin ár hef ég unnið að 
því að byggja upp mitt eigið 
vörumerki, Fabia Design. Þá 
hefur lengi blundað í mér að 
opna verslun þar sem ég gæti 
selt mínar eigin vörur,“ segir 
Guðný Björk. Guðný segir 
blaðamanni frá því að aldrei 
sé eins og rétti tíminn sé til 
að taka svona skref eins og að 
opna verslun. „Það var núna 
í enda árs 2020 sem dyrnar 
opnuðust fyrir þessu verkefni 

og ákvað að stökkva til og láta 
drauminn rætast.“ Fresía er 
gjafavöruverslun, en þar hefur 
Guðný einnig góða aðstöðu til 
þess að halda uppbyggingu á 
vörumerki sínu, Fabia, áfram. 

 
Eitthvað öðruvísi í boði 
Samkvæmt Guðnýju verður 
mikil áhersla lögð á að búa 
til rólegt og heimilislegt 
umhverfi í búðinni. Spurð um 
hvernig lýsa mætti versluninni 
í fáum orðum segir Guðný: 
„Það mætti segja að stíllinn 
sé skandinavískur bóhem 
stíll. Ég býð uppá vörur sem 
eru sérstakar og kannski 
smá öðruvísi. Þó eru einnig 
hefðbundið hlutir inni á milli. 
Það er óhætt að segja að hér 
sé full verslun af hlutum til að 
fegra heimilið en hugmyndin 
er einnig að þú getir komið og 
tekið með tilbúnar gjafir sem 
henta t.d. í matarboðið eða 
afmælisveisluna, segir Guðný 
að lokum.  -gpp

Framkvæmdir á nýjum 
Suðurlandsvegi ganga vel

Verslunin Fresía opnar á 
Eyraveginum á Selfossi

Set styður myndarlega við Krabbameinsfélag Árnessýslu

Þau Svanhildur Ólafsdóttir formaður félagsins og Elías Örn Einarsson 
þjónustu- og öryggisstjóri Set undirrituðu samninginn.
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Álagning fasteignagjalda 2021

Álagningu fasteignagjalda í Sveitarfélaginu Árborg fyrir árið 
2021 er nú lokið.

Eins og undanfarin ár verða hvorki  sendir út álagningar-
seðlar né greiðsluseðlar fyrir fasteignagjöldum ársins 2021.

Álagningarseðlar eru birtir rafrænt á vefsíðunni island.is 
undir ,,Mínar síður“. Innskráning er með rafrænum skilríkjum 
eða íslykli. Sem fyrr birtast kröfur vegna fasteignagjalda í 
netbanka greiðanda og greiðsluseðlar undir rafræn skjöl.

Allar nánari upplýsingar um álagningu fasteignagjalda og 
innheimtu eru veittar á skrifstofu sveitarfélagsins í síma 
480 1900 eða á netfangið arborg@arborg.is.

Ingibjörg Garðarsdóttir, 
fjármálastjóri.

Bryndís Brynjólfsdóttir 
stofnandi Lindarinnar tísku-

vöruverslunar á Selfossi hlaut 
þakkarviðurkenningu Félags 

dögunum. Við slógum á þráðinn 
til Bryndísar til að heyra við-
brögð hennar við verðlaun-
unum. „Þegar maður fær svona 
viðurkenningu þá fyllist maður 
bara auðmýkt og þakklæti, það 
er ekki neitt annað hægt.“ Bryn-
dís segist aðspurð síst hafa átt 
von á því að fá viðurkenningu 
fyrir störf sín. „Ég er bara þakk-
lát og ánægð,“ segir Bryndís. 
Þá segir hún að það sé gott að 
geta verið öðrum fyrirmynd á 
einhvern hátt. „Það er gaman 
að geta sýnt í verki og vera 
fyrirmynd fyrir aðra að allt er 
hægt,“ segir Bryndís og skellir 
upp úr og segir: „Fyrst að þessi 
kerling gat þetta þá get ég gert 
þetta líka.“ Þegar talið berst að 
öllum árunum í rekstrinum er 
Bryndís ekki í vafa um að það sé 
hennar heppni að hafa gott fólk 
í kringum sig: „Maður hefur 
verið heppinn í rekstri, með gott 
starfsfólk og trygga viðskipta-
vini, á því byggir þetta allt sam-
an,“ segir Bryndís að lokum.

Þessi kona er þverskurður 
af því sem skiptir máli 
í atvinnusköpun

var með öðru sniði en áður og 
var sjónvarpað á sjónvarpsstöð-
inni Hringbraut. Veittar eru við-
urkenningar í þremur flokkum, 

er veitt konu fyrir eftirtektar-
vert ævistarf sem stjórnanda í 
atvinnulífinu. Bryndís er svo 
sannarlega vel að þessari viður-
kenningu komin en í umsögn 
dómnefndar kemur fram: „Bryn-
dís stofnaði verslunina Lindina 

æ síðan og skapað atvinnutæki-
færi fyrir konur í heimabyggð. 
Þetta var í kjölfarið á því að 
hagir hennar breyttust óvænt 
og foreldrar hennar ákváðu að 
selja Tryggvaskála, þar sem hún 

hafði starfað fram að því, ákvað 
hún bara að finna sína eigin leið 
til að hafa næga atvinnu. Þessi 
frábæra kona er þverskurður alls 
sem skiptir máli í atvinnusköp-
un. Hún er fyrirmynd, snjöll, 
áræðin, drífandi og þrautseig. 
Á þessum tímum er mikilvægt 
að vekja athygli á mikilvægi 
einkaframtaksins sem er án vafa 
það sem mun drífa þjóðina upp 
úr þeirri lægð sem nú ríkir á ís-
lenskum atvinnumarkaði.“

Bryndís í Lindinni á Selfossi 
fær þakkarviðurkenningu FKA

Það barst erindi til fræðslunefndar sveitar-
félagsins Árborgar þar sem fram kom að 

bréfritari, Bergþóra Haralds Eiðsdóttir óskaði 
eftir að bilið milli leikskólabarna og eldri-
borgara yrði, með hjálp sveitarfélagsins, brúað 
betur. Erindið hefur mælst vel fyrir innan 
sveitarfélagsins og fræðslustjóra verið falið að 
svara bréfritara. „Það var jákvæð umræða um 
frekara samstarf milli kynslóða enda eru fjöl-
mörg tækifæri á því sviði. Bæði gagnvart leik- 
og grunnskólabörnum.“ 

Þeir yngstu og þeir elstu 
í samstarf í Árborg?

www.tiskuverslun.isNÝJAR VÖRUR STEYMA INN
MIKILL AFSLÁTTURMIKILL AFSLÁTTUR
LAGERHREINSUN
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Stór pizza með 
þremur áleggstegundum 

á aðeins 1.449 kr. 
alla daga í febrúar

www.skalli.is  -  facebook.com/skalliselfossi  -  Sími 483 1111
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Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

Matgæðingur vikunnar er 
Guðmundur Björgvinsson.

Ég þakka félaga mínum Ró-
berti fyrir að tilnefna mig. Þar 
sem ég er ekki stórtækur í elda-
mennskunni á mínu heimili, þá 
er þetta ansi mikil áskorun fyr-
ir mig. Við verslum mikið við 
strákana í Villt og alið á Hellu, 
enda eru engir betri en þeir 
þegar kemur að góðum steik-
um og ýmsu meðlæti. Þangað 
sótti ég uppáhalds steikina 
mína; nauta-ribeye og fékk 
einnig hjá þeim Gewurzsalz 
Argentinien salt, sem er tilbúin 
kryddblanda og passar frábær-
lega með þessari steik sem og 
Bearnaise-sósa. Þannig byrjum 
við:

Nauta ribeye 
frá Villt og Alið, passlegt 
magn fyrir þann fjölda sem er 
í mat hverju sinni.

Takið steikurnar tímanlega úr 
ísskápnum, þannig að þær nái 
stofuhita. Kryddið steikurn-
ar með kryddinu góða Gew-
urzsalz Argentinien og stillið 
grillið á hæstu stillingu. Þegar 
grillið er orðið vel heitt, eru 
steikurnar settar á það, gott er 
að hafa grillið að mestu opið á 
meðan á grillun stendur. Snúið 
steikunum á 2 mínútna fresti. 
Ég vil hafa mína steik „medi-
um rear“ sem þýðir að það 
þarf 8 mínútna grillun. Takið 
steikurnar af grillinu og leyf-
ið þeim að jafna sig í ca. 3-5 
mínútur. Penslið með smjöri 
og berið fram.

 
Brokkolisalat fyrir 4
1 brokkolihaus
2-3 matskeiðar af ristuðum  
      furuhnetum
125 gr. beikon
½ rauðlaukur

 
Salat dressing
100 gr. majones
100 g sýrður rjómi
1 1/2 msk. hvítvínsedik
1 msk. sykur
saltið og piprið eftir smekk

Fjærlægið brokkolí stöngul-
inn og skerið brokkolíið í litla 
bita, fínskerið rauðlaukinn og 
setjið í skál með brokkolíinu.

Skerið beikonið í bita, 
steikið á pönnu og látið það 
svo á pappír til að ná olíunni af 
því áður en það er sett í skálina 
með brokkolíinu og lauknum.

Hrærið saman majonesið 
og sýrða rjómann. Hrærið ed-
ikið saman við majones/sýrða 
rjómablönduna og setjið loks 
sykur, salt og pipar saman 
við, allt eftir skekk. Blandið 
svo dressingunni saman við 
brokkolisalatið.

Steikina ber ég fram með 
kaldri Bearnaise-sósu frá Villt 
og alið og krullufrönskum sem  
hitaðar hafa verið í ofni.

Sunnlendinga 
lesa Dagskrána 
í hverri viku*

*samkvæmt Gallup-könnun 
okt. – nóv. 2018
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Mýrdalshrepps

Ég skora á Berg Jónsson á Syðri-Gegnishólum

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

Það voru mikil gleðitíðindi 
þegar sitjandi ríkisstjórn 
með Sigurð Inga Jóhanns-

son samgönguráðherra og for-
mann Framsóknarflokksins í 
broddi fylkingar rauf áralanga 
kyrrstöðu í samgöngumálum. 
Mikil áform eru uppi um vega-
bætur á Suðurlandinu enda fara 
hér að jafnaði margir um. Það 
voru okkur Mýrdælingum sér-
stök gleðitíðindi þegar Alþingi 
samþykkti nýja samgönguá-
ætlun sem gerði ráð fyrir nýj-
um láglendisvegi um Mýrdal. Í 
kjölfarið hefur Vegagerðin hafið 
umhverfismat framkvæmda fyr-
ir veginn sem er mikilvægur og 
stefnumarkandi áfangi.

Ég ber fulla virðingu fyr-
ir því að andstæðingar nýs 
láglendisvegar um Mýrdal skuli 
standa fastir á sínum skoðun-
um og að landeigendur standi 
vörð um sína hagsmuni. Það er 
sjálfsagður réttur hvers manns. 
Að því sögðu þá þykir mér ekki 
mikill bragur á því þegar dylgj-
að er um meintan hrottaskap 
þeirra sem berjast fyrir sam-
göngubótum eins og gert hefur 
verið í fjölmiðlum eða að kasta 
fram órökstuddum fullyrðingum 
um eineltistilburði. Í stað þess 
að feta þær ógöngur ætla ég hér 
að gera grein fyrir sjónarmiðum 
okkar sem eru fylgjandi fram-
kvæmdinni á málefnalegan hátt.

Fjórar meginástæður eru fyrir 
því að ég tel nýjan láglendisveg 
með jarðgöngum í gegnum 
Reynisfjall vera framtíðarlausn 
á erfiðum kafla hringvegarins:

1. Þjóðvegur 1 klýfur ekki lengur 
byggðina í Vík
Þegar fjöldi bíla sem keyra í 
gegnum Víkina eru orðnir á bil-
inu 4 – 5 þúsund á sólarhring þá 
er ekki að furða að margir for-
eldrar í efri byggð bæjarins kjósi 
að keyra börn sín í og úr skóla. 
Það er óásættanlegt að gangandi 
vegfarendur séu oft og tíðum í 
lífshættu þegar þeir þurfa að 
þvera þjóðveginn. Núverandi 

Nýr og betri vegur um Mýrdal
vegstæði býður ekki upp á nein-
ar varanlegar lausnir við þessu 
vandamáli. Fyrir ekki svo löngu 
síðan gáfu hemlar í flutninga-
bíl sig með þeim afleiðingum 
að hann þaut stjórnlaust niður 
brekkuna inn í bæinn og endaði 
á hliðinni við vegamót Víkur-
brautar. Mikil mildi er að ekki 
voru fyrir aðrir bílar eða gang-
andi vegfarendur.

2. Sneitt er framhjá veðravíti og 
bröttum brekkum
Núverandi vegstæði fer um 
Skarphól sem er varasöm 
brekka með 10% halla og um 
Gatnabrún sem er með 12% 
halla og er á lista Vegagerðar-
innar yfir hættulegustu beygjur 
á hringveginum og vel þekktur 
farartálmi. Þegar komið er upp 
Gatnabrúnina tekur við veg-
urinn norðan Reynisfjalls og á 
milli þess og Höttu þar sem oft 
myndast miklir sviptivindar og 
algengt er að veginum þar sé 
lokað að vetri til vegna óveðurs. 
Ný veglína fer suður fyrir þessa 
staði og í stað mun vegurinn 
liggja allur á láglendi með göng-
um í gegnum Reynisfjall. Þetta 
stóreykur öryggi vegfarenda 
sem þurfa daglega að aka þessa 
leið, þ.m.t. skólabíll.

3. Samsetning umferðar
Hér á suðurströndinni höf-
um við horft upp á gríðarlega 
fjölgun erlendra ferðamanna og 
samfélagið hefur verið duglegt 
að byggja upp í kringum ferða-
þjónustuna. Það gefur augaleið 
að flestir þeir ferðamenn sem 
leggja leið sína hingað eru ekki 
vanir þeim akstursskilyrðum 
sem íslensk veðrátta getur boðið 
upp á. Hér í Mýrdal hafa hótel 
og gistiheimili verið fullbókuð 
um vetrarmánuði þegar verstu 
veðrin ganga yfir. Við höfum 
margoft þurft að loka veginum 
um Reynisfjall á meðan aðrir 
kaflar þjóðvegarins hafa haldist 
opnir. 

4. Umhverfismál
Nýr láglendisvegur um Mýrdal 
styttir hringveginn um 3,5 km. 
Sú tala er hins vegar langt frá því 
að lýsa raunverulegri styttingu í 
akstri fyrir stóran hluta þeirra 
sem aka um Mýrdalinn. Stór 
hluti þeirra sem sækja okkur 
heim fara niður að Dyrhólaey 
og í Reynisfjöru. Fyrir þann sem 
fer á báða staði myndi ný leið 
spara um 12,5 km til viðbótar í 
akstri. Við sem huga viljum að 
umhverfismálum hljótum að líta 
til alls þess sem sparast þannig í 
mengandi útblæstri. 

Nýja leiðin er um leið hliðholl 
umhverfinu á þann hátt að hún 
fer ekki nema að litlu leyti um 
óraskað land heldur er hún áætl-
uð meðfram Dyrhólaós en eins 
og allir vita sem farið hafa um 
svæðið þá er landið norðan við 
væntanlegan veg framræst mýr-
lendi. Þá mun vegurinn liggja 
ofan við Víkurfjöru og það verð-
ur gaman að sjá hvaða útfærslur 
verða lagðar til þar en allir vita jú 
líka að Víkurfjaran er fjarri því 
að vera ósnortin. Þar hafa verið 
reistir stórir sandfangarar út í sjó 
til að sporna við landrofi og ófá 
handtök mannsins sem hafa ver-
ið unnin við landgræðslu til að 
sporna við sandblæstri.

Sú áhersla sem ríkisstjórnin 
hefur lagt á samgöngumál hefur 
glatt mörg landsbyggðarhjörtu 
og á það svo sannarlega við hér 
í Mýrdalnum. Hafin er smíði 
nýrrar tvíbreiðrar brúar yfir Jök-
ulsá á Sólheimasandi og við bíð-
um spennt eftir því að geta vel 
undirbúin tekið á móti enn fleiri 
ferðamönnum en áður og haldið 
áfram uppbyggingu samfélags-
ins. 
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Gos úr vél frá CCEP fylgir með

Crispy chicken burger

1.795 kr.

Máltíð

Tilboð gilda út febrúar 2021 

*2 lítri í plasti frá CCEP fylgir með

Family special

4.495 kr.

Take away

Sunnudags

tilboð

N1 Hvolsvöllur
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Ég er undarlega innréttaður í 
vali á bókum og höfundum

-segir lestrarhesturinn Guðbjartur Ólason

Guðbjartur Ólason.

Guðbjartur Ólason er miðaldra 
skólastjóri sem hefur einlægan 
áhuga á söfnun á þjóðdúkkum 
og þjóðlegum fróðleik. Að öðru 
leyti er hann ráðgáta.

Hvaða bók ertu að lesa núna?
Ég er að lesa Ævintýri góða 
dátans Svejks eftir Jaroslav 
Hájek. Hef þann sið að endurlesa 
eina uppáhaldsbók við upphaf 
hvers árs. Að þessu sinni var það 
Dátinn sem varð fyrir valinu. 
Þessi siður er að mínum dómi 
svipað og hitta gamlan vin eftir 
langan aðskilnað. Stundum eru 
þessir endurfundir gleðilegir en 
það hendir samt að þeir hafi 
annað yfirbragð. En 
samt hefur hver endur-
fundur sinn blæ. 
Stundum eru bækur 
betri í minningunni 
og standa ekki undir 
fyrri kynnum við 
endur lestur enda er 
les andinn ekki sá sami 
og var. Góði dátinn fyllir 
enn flokk þeirra bóka sem 
stendur fyrir sínu. Ég prófaði 
að lesa aftur Ulysses eftir James 
Joyce en við fyrsta lestur fannst 
mér sem um Fjallið eina væri að 
ræða en ég get fullyrt að einn 
lestur nægir mér. Hvað um það, 
Góði dátinn Svejk svíkur engan 
nema kannski bara ömmu sína.

Hvers konar bækur 
höfða helst til þín?
Ég er orðinn mjög hrifinn af 
ljóðabókum í seinni tíð. Var 
síðast að lesa Og hugleiða steina 
eftir Sigfús Daðason sem var 

jafnframt hans síðasta bók. Þá 
les ég töluvert af sagnfræðilegu 
efni það seinasta sem ég las var 
bók eftir Antony Beevor um 
spænsku borgarastyrjöldina. Svo 
dett ég í einstaka heimspekirit 
Philosophy and the Mirror of 
Nature eftir bandaríska heims-
spekinginn Richard Rorty var 
það síðasta sem ég las í þeim 
geira. Mæli með henni við alla 
verkhyggjumenn en aðra ekki.

Ertu alinn upp við lestur?
Las þessa hefðbundu bóka flokka 
eins og Enid Blyton, Ævintýri 

Tinna og Guðrúnu Helga-
dóttur. En byrjaði 

ekki að lesa 
barnabækur að 

ráði fyrr en á 
unglingsárum 
þegar ég 
las Hobb-
itann fyrst 
og Hringa-

d r ó t t  i n s  s ö g u 
og kolféll fyrir 

sagna heimi Tol kiens. 
Maður var alinn upp í þessum 
bók mennta(fj)anda og honum 
haldið að manni frá barn æsku. 
Jú mikil ósköp, það var lesið 
fyrir mann þangað til maður leið 
út af. Hamskiptin eftir Franz 
Kafka er besta bók sem ég hef 
lesið, hana las ég þegar ég var 
þrettán ára og hún er enn á þeim 
stalli eftir ótal lestra.

En eitthvað um lestrarvenjur 
þínar að segja?
Ég les þegar færi gefst, annars 
ekki. 

Áttu þér uppáhaldshöfund?
Af ljóðskáldum eru það Jóhann 
Sigurjónsson, Jón Helga son, 
Einar Benediktson, Hann-
es Péturson og Jóhann Jóns-
son í þessari röð. Af skáld-
sagna höfundum eru það Franz 
Kafka, Halldór Laxness, Joseph 
Conrad, William Faulkner og 
Imre Kertész í þessari röð. Ég 
held upp á þessa höfunda vegna 
þess að ég hef þennan smekk og 
er undarlega innréttaður.

En hefur bók einhvern 
tímann rænt þig svefni?
Það hefur komið fyrir til dæmis 
þegar ég las Örlögleysi eftir 
Imre Kertész í þýðingu Hjalta 
Krist geirssonar, bróður Hergeirs 
heitins.

Að lokum Guðbjartur, 
hvernig verk myndir þú 
skrifa sem rithöfundur?
Lélega stofurómana. Ef mig 
þryti ekki erindið.

Lestrarhestur númer 108. 
Umsjón Jón Özur Snorrason.

Verkamenn óskast
Pálmatré ehf. óskar eftir dugmiklum verkamönnum til 

starfa við byggingaverkefni á Selfossi.

Þurfa að vera heilsuhraustir, stundvísir og áhugasamir 
um fjölbreytta vinnu með góðum hópi manna.

Áhugasamir sendi tölvupóst á 
palmatre@palmatre.is eða hafi 

samband í síma 898 9313.

Þessu verkefni Kvenfélagsins 
Einingar, Hvolhreppi er nú 

lokið og hefur gengið alveg 

ómælda ánægju. Takmarkið var 
að prjóna 300 hluti á tímabilinu 
1. nóv em ber til 1. febrúar. 
Konur bæði innan félags og utan 
hafa prjónað af fullum krafti og 
erum við nú búnar að prjóna 
nærri 500 stykki. Fyrir jól fórum 
við með 160 stk. og afhentum á 
valda staði í Reykjavík. Okkur 
langaði að koma þessu sem fyrst 
til þeirra sem þurfa virkilega 

fengum sveitarstjórann okkar 
til að votta að talan væri rétt 
og allt löglegt. Restin fer nú í 
byrjun febrúar. Þetta er búið að 
vera mjög skemmtilegt verkefni 

fórum af stað með verkefnið til 
að halda einhverri starfsemi í 
gangi þennan langa covid vetur 
og hefur það sannarlega gert 
það. Þó við höfum ekki getað 
hist neitt að ráði höfum við 
vitað að það eru konur um allt 
að vinnna að þessu verkefni. 

Við erum öllum þessum konum 
innilega þakklátar fyrir þeirra 
framlag og eins þeim sem gáfu 
okkur garn. Okkur reiknast til 
að nú séu konurnar búnar að 
prjóna í um 1800 stundir eða 45 
vinnuvikur.  

Við leituðum eftir áheitum 
frá einstaklingum og fyrir-
tækjum á svæðinu og á lands-
vísu. Áheitasöfnun hefur gengið 
sæmilega. Höfum fengið áheit 
frá mörgum einstaklingum en 

fyrirtæki á svæðinu hefðu mátt 
taka betur þátt og styðja við 
bakið á okkur. En við þökkum 
öllum þeim sem hafa tekið þátt 
hjartanlega fyrir þeirra framlag. 

Það verður hægt að leggja 
inn á áheitareikninginn til 10. 
febrúar ef einhver hefur misst 
af. Reikningsnúmer er: 
0133-15-289, kt. 540601-2750

Björgunarsveitinni Dag-
renn ingu verður svo afhentur 
afraksturinn fljótlega.

Áheitaprjóni Kvenfélagsins Einingar lokið

Prjónað af fullum krafti.
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#GenerationRestoration

VOTLENDI.IS 

ÁRATUGUR ENDURHEIMTAR

VISTKERFA ER HAFINN

Endurheimt votlendis stöðvar hundruð tonna 
koldíoxíðs árlega frá því að fara út í andrúmsloftið.
Endurheimt eflir vistkerfi, fjölbreytt
lífríki og varðveitir landgæði.

Kynntu þér starfsemi Votlendissjóðs 
á votlendi.is

Kveðja Bríet.

Votlendissjóðurinn endurheimtir votlendi 

í samvinnu við Landgræðsluna 
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Staða safnstjóra skólabókasafns við Sunnulækjarskóla á 
Selfossi er laus til umsóknar.
Einnig vantar kennara til að sinna forföllum í tímabundna 
ráðningu til vors.

Í skólanum eru um 740 nemendur og þar er lögð áhersla á 
sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað 
nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða sam-

Menntunar- og hæfniskröfur:

- Færni í mannlegum samskiptum.
- Kennsluréttindi vegna stöðu forfallakennara.
- Góð íslenskukunnátta. 

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Launa-
nefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Vakin er 
athygli á stefnu Árborgar um að jafna hlutfall kynja í störfum 
hjá sveitarfélaginu.

skólastjóra í síma 480 5400. 

Umsóknarfrestur er til 8. febrúar 2021.

Skólastjóri

25%
AF SANDBLÁSTURSFILMUM

Í FEBRÚAR

Gerum allt merkilegtHeyrðu í okkur
*afsláttur er ekki veittur af uppsetningumSími: 482-3266 • fagform@fagform.is

FALLEGUR
FEBRÚAR

Fegraðu heimilið
með sandblásturs-

filmum.FAGFORM

Sunnulækjarskóli

Árlega halda kvenfélagskonur 
um land allt hátíðlegan 

1. febrúar og kveðjur til þeirra 
heyrast á öldum ljósvakans frá 
mörgum sveitar félögunum, sem 
þakka þeim velunnin störf. Hvers 
vegna þessi dagur, spyrja margir. 
Því er til að svara, að þennan 
dag árið 1930 var Kven félaga-
samband Íslands stofnað til að 
verða samstarfs vettvangur allra 
kvenfélaga á Íslandi. Þau voru 
þá þegar orðin fjölmörg en fyrsta 
kvenfélagið, Kvenfélag Rípur-
hrepps, var stofnað árið 1869. 
Sunnlenskar konur voru engir 
eftirbátar og stofnuðu kvenfélag 
á Eyrarbakka árið 1888 og 
síðan áfram eitt af öðru. Kven-
félagskonurnar stofnuðu  síðan 
Samband sunnlenskra kvenna 
árið 1928 og innan þess starfa 
nú 25 kvenfélög í Árnes- og 
Rangárvallasýslu með rúmlega 
900 félagskonur. 

Kvenfélagasamband Íslands 
er sameiningar og sam starfs-
vett vangur allra kvenfélaga 
á landinu. Innan þess eru 17 
héraðs sambönd með um 4000 
félaga. Það gefur út tímaritið 
Hús freyjuna og rekur einnig 
Leið beiningarstöð heimilanna, 
sem veitir fría ráðgjöf og upp-
lýsingaöflun að öllu er varðar 
heimilisrekstur. 

Kvenfélögin á Íslandi hafa 
alltaf látið sig varða ýmis málefni 
bæði í sínum nærsamfélögum 
og á landsvísu. Samkvæmt árs-
skýrslum ársins 2019 námu gjafir 
allra kvenfélaga á Íslandi rúmum 
62 milljónum króna sem runnu 
til líknar-, menningar-, mennta- 
og umhverfismála. 

Þann 1. febrúar á síðasta ári 
fagnaði Kvenfélagasamband 
Íslands 90 ára afmæli sínu með 
því að ýta formlega úr vör lands-
söfnun undir heitinu „Gjöf til 
allra kvenna á Íslandi“. Þessi 
söfnun hefur staðið yfir síðan 
þá. Áætlað er að henni ljúki 
formlega núna 1. febrúar en 
hægt verður að leggja framlög 

1. febrúar - Dagur kvenfélagskonunnar
inn á söfnunarreikninginn til 
15. febrúar. Því miður hefur 
Covid-19 sett stórt 
strik í söfnunina en 
upphafsáætlunin 
var að ná 36 
milljónum en 
þegar þetta er 
skrifað hafa 
safnast um 66% 
þeirrar fjár hæðar. 
Oft er þörf en nú er 
nauðsyn á að allir landsmenn 
standi saman. 

Söfnunarreikningurinn er 
513-26-200000, kt: 710169-
6759. Heimasíða söfnunarinnar 
er: www.gjoftilallrakvenna.is.

Kvenfélögin innan SSK hafa 
öll verið dugleg að leggja framlög 
inn á söfnunarreikninginn þegar 
haft er í huga að fjár öflunar-
möguleikar þeirra voru mjög 
takmarkaðir á nýliðnu ári. Þó 
tókst Kven félagi Biskupstungna 
að efna til samkomu í Ara tungu 
þann 1. febrúar á Degi kven-
félags konunnar, sem nefnd var 
„Gyllum tilveruna“. Þangað 
mættu kvenfélagskonur úr 
báðum sýslum en ákveðið var 
að allur ágóði hennar rynni til 
söfnunar innar. Jafnframt hafa 
mörg félögin verið dugleg 
að bjóða til kaups söluvörur 
söfnunarinnar, armbönd og 
súkku laði. Þessar vörur eru enn 
til sölu og er hægt að nálgast þær 
enn hjá nokkrum kvenfélögunum 
og á skrifstofu K.Í.

Söfnunin „Gjöf til allra 

og tækni sem nefnast Milou og 
Astria. Þau tengjast fósturritum 
og ómskoðunartækjum sem 
notuð eru við mæðravernd, 
fæði ngar og skoðanir á kven-
líf færum. Möguleiki þessarar 
tækni kemur sér afar vel fyrir 
heilbrigðistofnanir á lands-
byggðinni sem sinna þessari 
þjónustu við konur. Þetta snýst 
um rafræna vistun á gögnum og 
möguleika á rafrænni tengingu 
við sérfræðinga á Kvennadeild 

LSH þegar einhver vafaatriði 
koma upp. Það er hreint ótrúlegt 
að árið 2021 geta heilsustofnanir 

landsins hvorki vistað né 
sent rafræn gögn á milli 

staða þegar kemur að 
heilsuöryggi kvenna. Afar 
brýn þörf er fyrir þessi tæki 
og tækni á öllu Íslandi, 
líka hér á Suðurlandi.
H e i l b r i g ð i s s t o f n u n 

Suður lands er og hefur alltaf 
verið óska barn SSK. Framlög 
til tækja kaupa þangað hafa 
verið tekin úr Sjúkra hússjóði 
SSK, sem stofnaður var árið 
1952. Undan farin ár hefur fjár-
mögnunarl eiðin verið sala 
kvenfélaganna á kærleik senglum 
og jólakortum. Sú sala varð 
frekar dræm fyrir síðustu jól. Í 
haust kom beiðni frá HSU um 
kaup á súrefnismettunarmælum 
vegna Covid-19. Ánægjulegt 
var að geta reitt af hendi 1,5 
milljón króna úr sjóðnum til 
þess verkefnis. Kvenfélagskonur 
á sambandssvæðinu hafa 
einnig frá árinu 2010 prjónað 
og heklað gjafir fyrir nýbura á 
Suðurlandi. Ljósmæður á HSU 
hafa séð um dreifingu þeirra. 
Það eru því vonandi margir litlir 
Sunnlendingar sem hafa fundið 
yl af lítilli húfu, vettlingum, 
sokkum o.fl. sem unnið hefur 
verið af kærleiksríkum kven-
félagshöndum. 

Konur eru hvattar til að kynna 
sér störf kvenfélaganna í sínu 
byggðarlagi og leggja þeim lið. 
Kvenfélagskonur eru á öllum 
aldri og þær vita að sjálfboðin 
störf þeirra eru mjög mikilvæg 
samfélaginu á hverjum stað. 
Þær finna ætíð fyrir gleði og 
hamingju þegar þeim hefur tekist 
að safna nægum fjármunum til 
að geta gefið þangað sem þörfin 
er brýnust hverju sinni. Góð 
kvenfélagskona, gulli betri!

Elinborg Sigurðardóttir,
formaður SSK

Sjóðurinn góði er sam starfs-
verkefni kvenfélaga, Lions-

klúbba, kirkjusókna, Rauða-
kross deilda og félags þjón-
ustunnar í Árnessýslu.

Hlutverk sjóðsins er að 
styrkja einstaklinga og fjöl-
skyldur í Árnessýslu sem höllum 
fæti standa og eiga ekki fyrir 
nauðþurftum. Úthlutað er úr 
sjóðnum tvisvar á ári, í des ember 
vegna jólanna og á vormánuðum 
vegna ferminga.

Fyrir síðustu jól var úthlutað 
úr sjóðnum styrkjum til einstak-
linga og fjölskyldna eins og gert 
hefur verið síðastliðin 12 ár.

Úthlutað var styrkjum til 278 
aðila, einstaklinga og fjöl skyldna 
sem fylgja 88 börn og er það 
umtalsverð fjölgun frá síðasta 
ári. Styrkupphæðin var krónur 
8.450.000. Margir, ein staklingar 
og fyirtæki gáfu jólagjafir undir 
jólatré í bóka söfnunum á Selfossi 
og í Hveragerði og voru þær 

Sjóðurinn góði úthlutaði styrkjum til 278 aðila

gefnar þeim sem fengu úthlutun.
Samstarfsaðilar Sjóðsins 

góða þakka af alhug öllum þeim 
sem styrktu sjóðinn með pen-
ing um, gjöfum og á annan hátt 
á árinu 2020. Það var ný lunda 
við úthlutunina að þessu sinni að 
styrkþegar fengu stóra matar gjöf 
þegar þeir tóku við fjárstyrknum 

– þökk sé Kaupfélagi 
Skagfirðinga. 

Mörg fyrirtæki, stéttarfélög 
og stofnanir studdu Sjóðinn góða 
auk fjölda einstaklinga – sem hér 
fá þakkir.

Samstarfsaðilar
Sjóðsins góða
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Menningarverkefni

UMSÓKNARFRESTUR RENNUR ÚT
ÞRIÐJUDAGINN 2. MARS, KL. 16:00

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

RÁÐGJÖF UM ALLT SUÐURLAND
Ráðgjafar eru á starfsstöðvum um allt Suðurland. 

Umsækjendur eru hvattir til hafa samband við ráðgjafa á vegum 

SASS og fá aðstoð við gerð umsókna. 

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

Suðurlandi blómstri

Öflugt atvinnulíf á Suðurlandi með 

aukinni nýsköpun, bættri framleiðni 
og fleiri fyrirtækjum

Auglýst er eftir umsóknum í 

Uppbyggingarsjóð Suðurlands

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

Atvinnuþróunar- og 
nýsköpunarverkefni

Uppbyggingarsjóður er hluti af 

Samkvæmt svari ráðherra 
við fyrirspurn á Alþingi 

var meðal upphæð ellilífeyris 
og heim ilis uppbótar árið 2017 
kr. 241.250 á mánuði frá TR.  
Greiðslur það ár, án skerðinga 
hefðu kostað ríkissjóð 101,9 
mill jarða, en ríkissjóður greiddi 
út 66,9 milljarða í ellilífeyri og 
heim ili suppbót. Skerðingarnar 
spöruðu ríkissjóði því um 35 
milljarða það ár. Þar af spöruðu 
skerðingarnar vegna lífeyris-
sjóðs greiðslnanna líklega um 
70% af þeirri upphæð eða um 24 
milljarða. 

Loforð flokka í ríkisstjórnum 
undan farin 12 ár um bættan 
hag, hafa reynst markleysa. 
Kjör þeirra sem minnst hafa, 
eru skert mest. Markvisst er 
komið í veg fyrir að lífskjör 
hækki í samanburði við laun og 
lífsgæði annarra í landinu með 
skerðingu greiðslna frá TR á 
móti lífeyrisgreiðslum og fjár-
magns tekjum.

Skerðingar til viðbótar:
1) Hækkun á greiðslum TR 

til ellilífeyrisþega í ársbyrjun 
hefur árlega verið skert mörg 
undanfarin ár miðað við verðlag 
tveggja ára á undan. Grunn-
lífeyrir hækkaði 1. janúar 2021 
um 6,1% í kr. 266.033 á mánuði. 
Hækkunin var skilgreind 3,6%, 
miðað við óskiljanlegan út-
reikning hækkunar, líklega frá 
2019, að viðbættri 2,5% hækkun, 
sem sambærilegir hópar fengu 
að lágmarki, vegna sömu hækk-
ana á föstum aukatekjum ríkis-
sjóðs og sveitarfélaga 2021. 
Skatt leysismörkin voru lækkuð  
um kr. 3.836 á mánuði, eins og 
reyndar var einnig gert 2020, 
í bæði skiptin án um fjöllunar, 
sem bitnar mest á þeim sem 
minnst fá. Hækkun TR 1. 
janúar 2021 reyndist vera um 
kr. 10.000 á mánuði, sem eftir 
skattlagningu og með lækk-
uðum persónuafslætti skilja eftir 
af greiðslu TR,  kr. 198.986, 
en hjá einstæðingum með 
heimilisuppbót kr. 245.270. 

2) Greiðslur frá Trygginga-
stofnun ríkisins (TR) skerðast 
um 45% á móti lífeyris-
sjóðs greiðslum umfram kr. 
25.000 á mánuði og vinnu-
launum um fram kr. 100.000 
á mánuði. Til viðbótar þeirri 
skerð ingu á greiðslum frá 
TR, reiknast tekjuskattur á 
lífeyris greiðslurnar og vinnu-
launin, þannig að skerðingin og 
skatturinn af greiðslum umfram 

frítekjumarkið geta numið allt 
að 81,9%.

3) Lífeyrisgreiðslur til eldri 
borgara eru skattlagðar sem 
almennar tekjur frá 31,45% að 
45%, þótt hluti af því fé, sem 
sjóðs félaginn á í viðkomandi 
lífeyris sjóði, hafi áður verið 
skattlagður frá 1996 til 1988 og 
annar hluti hafi orðið til vegna 
vaxta og annarra hækkana fjár-
magns og ætti því að vera að 
hluta án skatts og að hluta með 
22% fjármagnstekjuskatti, 
reikn að út á hvern einstakling. 

4) Ofangreindar viðmiðanir 
um skerðingar hafa verið 
óbreyttar í fjögur ár.  Þegar 
allt annað hækkar í gjöldum 
og launum eftir vísitölum og 
verð bólgu, þá ættu viðmiðunar-
fjárhæðir vegna frítekjumarks 
að hækka árlega miðað við það. 
Þessar óbreyttu skerðingar á 
greiðslum frá TR eru því ekkert 
annað en lækkun á greiðslustöðu 
þessa fólks sem minnst fær. 

5) Hún er ákvörðun um að 
skerða með sama hætti og að 
ofan greinir desemberuppbót 
og sumarorlof, sem TR greiðir 
til eldri borgara. Upphaflega 
var samið um að allir fengju 
þetta sem uppbót á laun, 
tryggingargreiðslur og bætur. 
Hverjum skyldi hafa dottið 
í hug við þá samninga, að 
skerðingarnar sem settar voru 
á þessar bætur árið 2008 yrði 
viðhaldið þannig árlega síðan?

Skerðingar TR til eldri borgara nemur 35 milljörðum á ári

Halldór Gunnarsson, formaður 
kjararáðs Félags eldri borgara í 
Rangárvallasýslu.

Það var ánægjulegt fyrir 
ungan þing manninn, sem 

hafði verið nýkjörinn á Al-
þingi og kosinn af Alþingi til 
að sitja í umhverfis- og sam-
göngu nefnd þingsins, að fá 
boð frá bæjar stjóra og hafnar-
stjóra Þorlákshafnar til að 
ræða málefni hafnarinnar. 
Ég fór sumarið 2013 ásamt 
Haraldi Einarssyni þáverandi 
þingmanni kjördæmisins og 
við hittum félagana á Hendur 
í Höfn þar sem hugmyndir 
um bætta og betri höfn voru 
ræddar og hvernig málinu yrði 
fylgt eftir á vettvangi Alþingis. 
Áður höfðu verið fluttar af 
þing mönnum Sjálf stæðis-
flokksins þings ályktunar-
tillögur um stór skipa höfn í 
Þorláks höfn og hef ég verið 
meðflutnings maður á slíkum 
tillögum nokkrum sinnum. Ég 
hef trú á því að sú verði raunin 
einn daginn að farið verði í enn 
frekari hafnar fram kvæmdir við 
Þorláks höfn þegar núverandi 
framkvæmdir hafa sannað sig. 

Tekist hefur að stíga nokkur 
skref í síðustu samgöngu áætl-
unum varðandi breytingu og 
eflingu núverandi hafnar í 
Þor láks höfn. Bæjaryfirvöld 
í sam starfi við atvinnulífið 
hafa náð að hámarka nýtingu 
á þeim hafnar mann virkjum 
sem eru til staðar og hefur 

Siglum Þorlákshöfn í höfn

það sannað mikilvægi öflugra 
sam göngu innviða. Það hefur 
því verið gleðilegt að taka 
þátt í að koma enn frekari 
upp bygg ingaráformum áfram 
inn í sam gönguáætlun og 
fjármála áætlanir Alþingis. 
Sú vinna hefur verið drifin 
áfram á skýrri sýn heimafólks 
og atvinnulífs á nýtingu 
þeirra tækifæra sem öflugir 
innviðir eins og vel staðsett 
höfn skapar. Með þá góðu 
reynslu, skýru sýn og vel unna 
heimavinnu bæjarstjóra og 
kjör inna fulltrúa í Þorlákshöfn 
hefur náðst góður skilningur 
hjá samgöngu yfirvöldum, 
þing mönn um kjördæmisins 
og Alþingi á mikilvægi og 
nauðsyn þeirra fram kvæmda 
sem nú eru í loka undirbúningi 
og verður byrjað á að bjóða út 
núna á næstu mánuðum. Ég 
hlakka til að vinna áfram með 
ykkur að þessum mikilvægu 
verkefnum og sjá þau skila 
blómstrandi samfélagi þegar 
landfestarnar verða orðnar 
fastar. 

Vilhjálmur 
Árnason

þingmaður 
Sjálfstæðis-
flokksins.
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Efni sendist á dfs@dfs.is

Sendibílar á Suðurlandi
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Sunnlendinga 
lesa Dagskrána 
í hverri viku

82% NEI

Já

18%

82%Fáðu tilboð í auglýsingar í
s. 482 1944 eða á dfs@dfs.is.

KNATTSPYRNA Dagný Brynjars-
dóttir er gengin til liðs við enska 
úrvalsdeildarfélagið West Ham 
en hún lék með Selfoss á síðasta 
tímabili.

Dagný er mikill stuðnings-
maður West Ham og hefur hún 
stutt liðið frá blautu barnsbeini. 
Hún skrifar undir eins og hálfs 
árs samning við Lundúnarliðið 
sem leikur í efstu deild á Eng-
landi.

Dagný hefur spilað 90 lands-
leiki fyrir Ísland og á hún að 
baki 170 leiki í íslenska bolt-
anum. Hún hefur orðið Íslands-
meistari fjórum sinnum og 
bikarmeistari þrisvar. Þessa titla 
vann hún með Val.

Dagný kann-
ast vel við það að 
spila erlendis en 
hún lék m.a. með 
Bayern Munchen 
um tíma. „Það 
er draumur að 
rætast að koma 
til félags sem 

Caity Heap í Selfoss
KNATTSPYRNA Knattspyrnudeild 
Selfoss hefur samið við banda-
ríska miðjumanninn Caity Heap 
um að leika með liðinu á kom-
andi keppnistímabili.

Heap, sem er 26 ára gömul, 
er reynslumikill leikmaður. Hún 
var í sterku liði Texas Tech há-
skólans en eftir útskrift samdi 
hún við Houston Dash í banda-
rísku atvinnumannadeildinni og 
lék þar tímabilin 2016-2017. 
Eftir það hélt hún til Evrópu og 
lék eitt tímabil með Mallbac-
kens í sænsku 1. deildinni áður 

en hún gekk til liðs við tékk-
nesku meistarana í Sparta Prag.

„Caity er mjög spennandi 
leikmaður með mikla reynslu 
frá bæði Bandaríkjunum og 
Evrópu. Þetta er vel spilandi 
miðjumaður, sem er jafnvíg 
á hægri og vinstri fót. Hún á 
klárlega að geta bætt spilið hjá 
okkur til mikilla muna. Það er 
mikil tilhlökkun hjá okkur hérna 
á Selfossi að fá hana til okkar,“ 
segir Alfreð Elías Jóhannsson, 
þjálfari Selfoss.

HANDBOLTI Stelpurnar okkar 
töpuðu með sjö mörkum á Sel-
tjarnarnesi á laugardaginn þar 
sem þær mættu Gróttu í fimmtu 
umferð Grill 66 deildarinnar.

Grótta komst í 7-3 í upphafi 
leiks en Selfoss náði að minnka 
muninn í 10-8 um miðjan fyrri 
hálfleikinn. Grótta jók forskotið 
fyrir leikhlé og var staðan 19-
14 í hálfleik. Grótta hélt upp-
teknum hætti í seinni hálfleik og 
Selfyssingar komust aldrei inn í 
leikinn. Lokatölur 35-28.

Mörk Selfoss: Lara Zidek 
10, Agnes Sigurðardóttir 6, Elín 
Krista Sigurðardóttir 5, Elínborg 
Katla Þorbjörnsdóttir 3, Inga 
Sól Björnsdóttir 2, Kristín Una 

Tap gegn Gróttu

Hólmarsdóttir 1, Rakel Guð-
jónsdóttir 1.

Selfoss situr áfram í 9. sæti 
deildarinnar með tvö stig. 

Næsti leikur hjá stelpunum er á 
heimavelli gegn Aftureldingu í 
Hleðsluhöllinni sunnudaginn 7. 
febrúar. -esó

Elín Krista skoraði fimm mörk gegn Gróttu. Ljósmynd: Umf. Selfoss/ÁÞG
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Dagný til liðs við West Ham
ég hef haldið með allt mitt líf. 
Það er búið að taka mjög vel á 
móti mér hér og mér líður eins 
og heima hjá mér,“ sagði Dagný 
við undirskriftina.

Ollie Harder, stjóri West 
Ham, sagði að hann sé mjög 
ánægður með að Dagný sé 
komin. Hann telur hana passa 
fullkomlega í hópinn og segir 
að það sé mikill kostur að hún 
hafi verið stuðningsmaður liðs-
ins lengi. Hún þekkir félagið og 
hefur ástríðu fyrir því.

Frétt af vef 
Fótbolta.net

Dagný í búningi West Ham. 
Ljósmynd af vefsíðu West Ham.
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Við tölum oft um hversu 
mikils virði, sjávar út-

vegurinn er okkur, ferða þjón-
ustan og hin magnaða náttúra 
landsins, en við tölum minna um 
vatnið okkar.

Sjávarútvegurinn hefur 
síðustu ár farið í mikla vinnu 
þar sem hagræðing, arðsemi, 
umhverfismál og nýsköpun hafa 
verið sett í öndvegi.  Þessi vinna 
og þessi þróun hefur skilað því 
að íslenskur sjávarútvegur og 
íslensk nýsköpun í sjávarútvegi 
af öðru ber. Þar hafa margir 
lagst á árar, en þó er óhætt 
að nefna sérstaklega Íslenska 
sjávarklasann sem vakið hefur 
verðskuldaða athygli hérlendis 
sem erlendis.  

Íslensk ferðaþjónusta er 
óumbeðið að fara í gegn-
um mikla umbreytingu sem 
vafa laust mun taka nokkurn 
tíma. Þessi umbreyting á án 
nokkurs vafa eftir að gera 
ferða þjónustuna, sterkari sem 
atvinnu grein, þroskaðri, arð-
bærari og umhverfisvænni.  
Ný sköpun verður leiðarstefið í 
þeirri spennandi vegferð.  

Náttúra landsins er að fá 
nauðsynlega vernd í formi frið-
lýsinga, sem nú eru sérstakt 
átaksverkefni. Margt hefur verið 
friðlýst sem góð sátt er um, 
annað er umdeilt. Allt er þetta 
mjög eðlilegt á þeirri vegferð 
sem hafin er. Við þurfum að 
hlusta, breyta, aðlaga og bera 
virðingu fyrir ólíkum skoðunum.  
Um markmiðið held ég að flestir 
séu sammála, náttúru Íslands ber 
að vernda og nýta á skynsaman 
hátt.

En hvað með vatnið okkar?  
Í mínum huga hefur vatnið jafn 
mikið virði fyrir framtíð okkar 
og tekjumöguleika og sjávar-
útvegurinn, ferða þjónustan og 
náttúra landsins.  

Við höfum sett upp sjávar-
klasa, landbúnaðarklasa og 
ferða klasa. Þar er skapandi fólki 
búin aðstaða og stuðningur og 
þar hafa mörg frábær verkefni 
tekið sín fyrstu skref. Verkefni 
sem hafa breyst úr hugmynd í 
vöru eða þjónustu. Nýsköpun 
á Íslandi er kraumandi pottur 
hug mynda, framkvæmda og 
óþrjótandi tækifæra.

Það er tímabært að skapandi 
fólk fari að vinna markvisst með 
eina af okkar dýrmætustu auð-
lindum, vatnið.  Virði vatnsins 
okkar liggur ekki aðeins í 
átöppun á flöskur.

 Guðmundur Ármann.

Vatnsklasi

Sunnlendinga 
lesa Dagskrána 
í hverri viku

82%

Afmælisritið Stóraborg gefið út í tilefni af 
100 ára afmæli Þórðar í Skógum

Í tilefni af 100 ára afmæli 
Þórðar Tómassonar í Skógum 

gefur Bókaútgáfan Sæmundur 
út afmælisritið Stóraborg; 
Staður mannlífs og menningar. 
Þórður fæddist í Vallnatúni þann 
28. apríl 1921. Foreldrar Þórðar 
voru þau Kristín Magnúsdóttir 
og Tómas Þórðarson sem voru 

bændur og voru systkinin 
fjögur talsins. Þórður hóf störf 
við Skógasafn árið 1959 og 
var forstöðumaður Skógasafn í 
ríflega sextíu ár.

Bókin í veglegu broti
Almenningi býðst að heiðra 
hinn aldargamla höfund með 

því að skrá sig á kaupendalista, 
svokallaða Tabula gratulatoria. 
Bókin sem verður um 200 síður 
í stóru broti kostar í forsölu 
5000 krónur og er frestur til að 
senda inn nöfn til og með 26. 
febrúar næstkomandi. Greitt er 
við afhendingu bókar.
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Mannvirkja- og umhverfissvið Árborgar

Fasteignafélag Árborgar óskar eftir tilboðum í framkvæmdina:

Fjölnota íþróttahús, Árborg – verkframkvæmd – frágangur innanhúss, útboð nr. 21055.

Lauslegt yfirlit yfir verkið: 

Verkefnið felur í sér fullnaðarfrágang á lagningu gervigrass í fjölnota íþróttahúsi á Selfossi. 

Gervigras skal vera á  fyrirhuguðum knattspyrnuvelli (auk öryggissvæðis) og á afmörkuðu 

geymslusvæði meðfram norðurgaflvegg hússins, samtals u.þ.b. 4100 m2. Þá skal koma fyrir 

frjálsíþróttasvæði á svæði við suðurenda húss, 1268 m2 með malbik sem undirlag. Gera skal 

ráð fyrir stökkgryfju inni á frjálsíþróttasvæði, stærð 9,8 m2 ásamt kastbúrum fyrir frjálsar 

íþróttir. Leggja skal göngubraut umhverfis gervigrasvöll. Íþróttasvæði skal skipt upp með 

netum og tjöldum. 

Verktaki kemur að framkvæmdasvæði þegar verið er að reisa fjölnota íþróttahús. Samræma 

þarf framkvæmd verks við verkáætlun núverandi verktaka á svæði. Samræming fer fram 

með byggingarstjóra framkvæmdar.

Upphaf framkvæmda: Framkvæmd hefst þegar verkkaupi hefur með 

formlegum hætti tekið tilboði bjóðanda. 

Lok framkvæmda: 13. júlí 2021.

Skilyrði þátttöku eru nánar útskýrð í útboðsgögnum sem verða afhent á 

rafrænu formi frá og með þriðjudeginum 2. febrúar 2021. Þeir sem hyggj-

ast taka þátt í útboðinu skulu hafa samband við Gunnar Kristjánsson  

hjá Verkís hf. með tölvupósti í netfangið gk@verkis.is og gefa upp nafn, 

heimilisfang, síma og netfang sitt og fá útboðsgögnin í kjölfarið send í 

tölvupósti.

Gögnum þátttakenda skal skila inn rafrænt á verkefnavef verkkaupa fyrir 

kl. 11.00 föstudaginn 19. febrúar 2021. Fyrirmælum varðandi skil gagna 

er nánar lýst í útboðsgögnum.

AUGLÝSING UM ÚTBOÐ

Selfossveitur reka hita- og vatnsveitu Sveitarfélagsins 

Árborgar. Fyrirtækið er til húsa að Austurvegi 67.

Selfossveitur óska eftir starfsmanni á sviði hita- og 

vatnsveitu. Starfið hefur starfsheitið Viðhalds- og 
verkefnisstjóri og heyrir undir veitustjóra vatns- og 

hitaveitu

Helstu verkefni og ábyrgð

Hita- og vatnsveita:

- Umsjón með viðhaldskerfi hita- og vatnsveitu

- Umsjón og eftirlit með tæknibúnaði vatns- og hitaveitu 

- Innkaup á búnaði og verkefnastjórnun tengd því

- Umsjón með gagnagrunnum vegna orkuöflunar, 

vatnsöflunar og dreifingar.

- Sinnir rekstrarverkefnum tengdum orkuöflun, vatnsöflun 

og dreifingu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

- Tæknimenntu sem nýtist í starfi eins og vélfræðingur, 

véltæknifræðingur eða annað sambærilegt 

- Reynsla og þekking á veitustarfsemi er kostur

- Hafi góða þjónustulund og hæfni í mannlegum 

samskiptum

- Hafa góða íslensku- og enskukunnáttu

- Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni

- Góð tölvukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Þór 

Haralds son í síma 480 1500 eða netfang 

sigurdur@arborg.is. Umsóknarfrestur er til og með 

14. febrúar 2021. Sótt er um starfið á ráðningarvef 

sveitarfélagsin http://starf.arborg.is.

Laus staða hjá Selfossveitum

Glæsileg viðtalsaðstaða í Fjölheimum
Í Fjölheimum á Selfossi hefur verið opnuð glæsileg aðstaða 

fyrir meðferðaraðila. Aðstaðan skapar tækifæri fyrir fag-
aðila til að útvíkka starfsemi sína og bjóða upp á þjónustu 
á Selfossi t.d. einn dag í viku. Nú þegar hefur sálfræðingur 
til að mynda nýtt sér aðstöðuna fyrir starfsemi sína. „Það er 
von okkar að með því að bjóða upp á viðtalsherbergi til leigu 
staka daga verði í boði aukin þjónusta fagaðila á ýmsum 
sviðum við íbúa á Selfossi og nágrenni“, segir í tilkynningu 
frá Fjölheimum.

Í Fjölheimum er nú þegar viðamikil starfsemi á ýmsum 
sviðum. Stærstu stofnanirnar sem þar hafa aðstöðu nú er m.a. 
Háskólafélag Suðurlands, Fræðslunet, Símenntun á Suður-
landi, Birta starfsendurhæfing Suðurlands og Markaðsstofa 
Suðurlands. Þá er fjöldi minni aðila sem leigir skrifstofu-
pláss undir starfsemi sína. 

Framkvæmdir ganga vel við Búðarstíg 22 á 
Eyrarbakka, svokölluðu Alpan-húsi, þar sem 

höfuðstöðvar Byggðasafns Árnesinga, skrifstofur 
og varðveisluaðstaða, verða í framtíðinni. Um 
þessar mundir eru smiðir að setja járn á eldri hluta 

byggingarinnar, málari er að störfum innandyra, 
einnig pípulagningamenn og rafvirkjar. Stefnt er 
að verklokum í apríl. Breyting til batnaðar verður 
á starfsemi Byggðasafns Árnesinga með tilkomu 
þessarar aðstöðu. -gpp

Höfuðstöðvar Byggðasafns Árnesinga taka á sig mynd
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Auglýsing á skipulagstillögum 
í sveitarfélaginu Ölfusi

Eftirtaldar skipulagstillögur voru samþykktar til auglýsingar 
skv. 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr.123/2010, á 
287. fundi bæjarstjórnar þann 28. janúar 2021: 

Tillaga að deiliskipulagi í landi Kirkjuferjuhjáleigu
Tillagan fjallar um 3 nýjar lóðir til uppbyggingar í landi 
Kirkjuferjuhjáleigu sem eru á bilinu 2 til 4 ha.

Deiliskipulag fyrir Þóroddsstaði 2 lóð H
Deiliskipulagið markar byggingarreiti fyrir íbúðarhús, 
bílskúr samtals allt að 280 fermetra. Auk þess gestahús allt 
að 50 fermetra og stakstæðan bílskúr allt að 130 fermetra. 
Gert er ráð fyrir trjá- og garðrækt á svæðinu.

Breytingartillaga á deiliskipulagi fyrir Kinn í Ölfusi
Með deiliskipulagsbreytingunni er skipan byggingarreita 
breytt. Heimilt verður að reisa ný gróðurhús. Byggingarreit-
ur fyrir skemmu, véla- og tækjageymslu sem er á gildandi 
skipulagi er felldur niður.

Breyting á deiliskipulagi í landi Ferjukots
Breytt deiliskipulag fyrir Ferjukot gerir ráð fyrir að byggja 
megi 6 lítil ferðaþjónustuhús og eitt aðstöðuhús á lóðinni. 

Tillögurnar verða til kynningar á skrifstofu sveitarfélagsins 
Ölfuss frá 3. febrúar til 18. mars 2021. Frestur til að gera 
athugasemdir er til 18. mars 2021 á netfangið skipulag@
olfus.is.

Eftirtaldar skipulagslýsingar voru samþykktar til auglýsingar 
skv. 40. grein skipulagslaga nr.123/2010, á 287. fundi 
bæjarstjórnar þann 28. janúar 2021:

Skipulagslýsing vegna fyrirhugaðrar deiliskipulags-
gerðar Grímslækjarheiði – Sögusteinn
Lýst er fyrirhuguðu deiliskipulagi sem gerir ráð fyrir að 
sumarhúsalóðir og útivistarsvæði innan reitsins verði að 
íbúðarhúsalóðum í samræmi við gildandi aðalskipulag.

Skipulagslýsing vegna fyrirhugaðrar deiliskipulags-
gerðar fyrir Árbæ 4 í Ölfusi 
Skipulagslýsingin fjallar um fyrirhugað deiliskipulag sem 
heimilar að byggja íbúðarhús og frístundahús á lóðinni, til 
viðbótar við þær byggingar sem þar eru fyrir.

Skipulagslýsingarnar verða til kynningar á skrifstofu 
sveitarfélagsins Ölfuss frá 3. febrúar til 3. mars 2021. Frestur 
til að gera athugasemdir er til 3. mars 2021 á netfangið 
skipulag@olfus.is.

Gunnlaugur Jónasson, skipulagsfulltrúi

Sími 482 1944 - auglysingar@dfs.is
Viltu vekja athygli á Suðurlandi?

Þann 26. janúar fengum við 
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-
-

-
-

-

-
-
-

-

-
gerða okkar, en einnig að efna-

-

 
Heiða Gehringer,

formaður 
 umhverfisnefndar ML

ML fær fimmta Grænfánann!

-

-

-
um eða um 9000 m2, einnig er 

-

-

-

-
-

Heitavatnsöflun rædd í Bláskógabyggð

Laugarvatn.

Reykholt.

-

-

-

-

-
-

-
efna er 44,5 m.kr.“

Óvissa um skiptingu fjármagns til 
Sóknaráætlana landshlutanna
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ÞJÓNUSTA

Hjá MaddýHjá Maddý ehf. ehf.
Eyravegi 27 - 800 SelfossEyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.iss. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöfBókhald - ráðgjöf
skattskilskattskil

Þjónusta við Þjónusta við 
einstaklinga og einstaklinga og 

fyrirtækifyrirtæki
Persónuleg þjónustaPersónuleg þjónusta

FUNDIR

Al-Anon Selfossi
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 20:00, nýliðafundur
kl. 20:30 fundur, Hrísholti 8

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 
kl. 10, Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 12:05 - AA fundur
Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur

Fim. kl. 20 - AA karlafundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

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

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

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.

AA Sporgöngufólk f. alla
Bókasafn

Hafnarberg 1 - 815 Þorlákshöfn
Klukkan 11-12 sunnudag.

AA opin fundur f. alla
Kirkjan kjallari 

Skálholtsbraut - 815 Þorlákshöfn
Klukkan 20:00 fimmtudag.

Nudd – 
Svæðanudd

Dáleiðsla
Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík 
ráð við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í Heilsulindinni 

Miðgarði, Austurvegi 4, 
Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

S. 482 1944 - dfs@dfs.is

HEILSA

BÍLAR

Sími 482 1944 | selfoss@prentmetoddi.is

LJÓSMYNDA
PRENTUN
Allar algengustu 

stærðirnar

Fimmtudagur 11. febrúar 2021.

Stjórn Framsóknarfélags Árnessýslu boðar til aðal-
fundar, fimmtudaginn 11. febrúar 2021 í Félagsheimili 
Hrunamanna á Flúðum, kl. 20.00.

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt lögum félagsins.
2. Starfið framundan.
3. Komandi alþingis- og sveitarstjórnarkosningar.
4. Önnur mál.

Gestir fundarins verða Sigurður Ingi Jóhannsson, 
formaður Framsóknarflokksins og samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðherra og  Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, 
verkefnastjóri Framsóknar í Suðurkjördæmi.

Stjórnin.

AÐALFUNDARBOÐ

Þ -

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-
-

-

-

Talþjálfun Suðurlands
-

-

-

-
-

-

-

-

-

Þetta nýja ákvæði hefur 
slæm áhrif á Suðurland

-

-

-

-

-

-

Slæm staða talmeinafræðinga 
- Biðtími eftir talþjálfun lengist

-

-

-

-

-

Art á Suðurlandi 
með tryggt fjár-
magn til eins árs
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Þetta er 
mikilvægt 

neyðarkall 
til þín!

Á þessum óvissutímum senda björgunarsveitirnar 
frá sér mikilvægt Neyðarkall til stuðnings starfi 

björgunarsveitanna í landinu.

Taktu vel á móti sjálfboðaliðum okkar næstu daga 
og stuðlaðu þannig að eigin öryggi og annarra.

Björgunarhundurinn er í 
aðalhlutverki þetta árið. 

Í sölunni núna verða 
smitvarnir í fyrirrúmi og 
allt okkar fólk búið grímum, 
hönskum og spritti.
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Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

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

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTTNÝTT

Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

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 frystikerfumUppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum

Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnirÍsskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970Sími 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

Betri vörur - betra verð
Hjólbarðar

NÝTT

Sérfræðingar í þína þágu
Starfsfólk Hagbókar býður upp á 

alhliða þjónustu er kemur að 
verkefnum á sviði reksturs, 

fjármála og bókahlds.

Hagbók ehf. bókhaldsstofa
Eyravegi 37, 800 Selfoss

www.hagbok.is s. 480 3340

Hver kannast ekki við það 

Maður fær trú á sjálfan sig

Urðu hvatning fyrir fólk 
hringinn kringum landið

Hreyfing í hundrað daga - átakalaust

Nær heilsunni til baka eftir 
Covid-19 með átakinu

Átakið fyrir alla – átakalaust

-gpp


