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Sveitarstjórn Bláskóga-
byggðar hefur sam þykkt 

að byggja nýtt hús n æði undir 
starfs semi Um hverfis  og tækni-
svið Upp sveita á Laugar vatni. 
Umhverfis  og tækni svið Upp-
sveita er byggðasamlag Blá-
skóga bygg ðar, Grímsnes- og 
Graf nings hrepps, Hruna manna-
hrepps, Skeiða- og Gnúp-
verja hrepps, Flóa hrepps og 
Ásahrepps um skipulags- og 
byggingamál. Embættið hefur 
verið í húsnæði á Laugarvatni 
sem er í eigu Bláskógabyggðar 
sem er orðið of lítið fyrir 
starfsemina. Í samtali við 

Gróðurhúsið er nýr áfanga-
staður í Hveragerði sem 

opnar í sumar. Þar verður boðið 
upp á fjölbreytta þjónustu fyrir 
íbúa Hveragerðis og nágrennis 
en einnig munu Íslendingar á 
ferðinni og erlendir ferðamenn 
fundið margt spennandi við 
sitt hæfi. Á neðri hæðum 
Gróðurhússins verða verslanir, 

Salomon Hengill Ultra Trail 
var haldið í tíunda sinn 

dagana 4-5. júní sl. Um 1350 
keppendur tóku þátt en þetta er 
stærsta utanvega hlaup Íslands. 
Meðan á hlaupinu stóð er 
óhætt að segja að bæjarbragur 
Hveragerðisbæjar hafi breyst 
í hálfgerðan hlaupa bæ og 
ákveðin karnival stemning lá 
yfir bænum. Hlaupið er eins og 
flestir þekkja ekki auðvelt né 
einfalt en lengsta hlaupið er um 
160 km að lengd. Auðvitað er 
hægt að fara styttri vegalengdir 
og stilla sér í hóf en skemst er 
hægt að hlaupa fimm km.  Þá er 

Gróðurhúsið opnar í 
Hveragerði í sumar

kaffihús, mathöll, bar, sælkera-
verslun og ísbúð en efri hæðir 
hýsa Greenhouse Hotel sem 
telur 49 herbergi og útiverönd.

Við uppbyggingu Gróður-
hússins hefur sjálfbærni verið 
höfð að leiðarljósi og nafnið því 
vel við hæfi enda Hveragerði 
þekkt fyrir sín fjölmörgu 
gróðurhús. Markmiðið er að 

gestir geti staldrað við í fallegu 
umhverfi og notið alls þess 
sem Gróðurhúsið hefur uppá 
að bjóða. Hálfdán Pedersen 
sér um heildar hönnun og útlit 
Gróðurhússins en samvinna er 
með Flóru garðyrkjustöð um 
ráðgjöf um gróður hússins sem 
að sjálfsögðu er í aðalhlutverki í 
sjálfum Blómabænum.

Búi Steinn fyrstur í mark eftir 160 km

umhverfi hlaupsins þekkt fyrir 
gríðalega náttúrufegurð og að 
vera skemmtilega krefjandi og 
sagt hefur verið að hlaupaleiðin 
sé ein sú fallegasta sem finnist 
á Íslandi.

Sá sem fyrstur kom í mark í 

160 km hlaupinu var Búi Steinn 
Kárason. Alls tók það Búa 
23:50:40 klst að hlaupa þessa 
vegalengd. Ragnheiður Svein-
björnsdóttir sigraði í kvenna-
flokki á tímanum 26:17:18 klst.

Byggt nýtt húsnæði fyrir
Umhverfis- og tæknisvið 
Uppsveita á Laugarvatni

Á þessum fallega stað á Laugarvatni er ráðgert að húsnæði fyrir skipulags- og 
byggingafulltrúa rísi.

Helga Kjartansson, oddvita 
Bláskógabyggðar, kom fram að 
ráðgert sé að byggja húsið á lóð 
sem er vestan við íþróttahúsið. Á 
því svæði er búið að skipuleggja 
lóðir fyrir verslun- og þjónustu. 
„Næstu skref í málinu eru að 
taka ákvörðun um hvort fara 
eigi í alútboð á verkinu eða aðra 
leið.  Við áætlum að húsið verið 
tekið í notkun síðla árs 2022 
og hlökkum til að geta boðið 
starfsfólki og viðskiptavinum 
upp á betri aðstöðu. Það eru 
mikil umsvif hjá embættinu, 
enda mikið byggt á því svæði 
sem það þjónar.“ 

Grímulaus gleði var á sjómannadeginum við Eyrarbakkabryggju. Dorgveiði 
og siglingar með börnin mæltust vel fyrir. Skúraleiðingar komu ekki í veg fyrir 
það að börn jafnt sem fullorðnir gerðu sér glaðan dag, þó hátíðin væri smærri 
í sniðum en alla jafna. 
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Boggugarðar
Sólborg Ósk Kragh
GARÐYRKJUFRÆÐINGUR

Sími 895 2766
solborgosk@gmail.com

•  Trjá- og hekkklippingar
• Beðahreinsanir
• Garðaráðgjöf

Erum á Facebook

Sendibílar á Suðurlandi

VERNDARSVÆÐI Í BYGGÐ
Kynningarfundur á Eyrarbakka

Haldinn að Stað,
mánudaginn 14. júní kl. 20.

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar hefur skv. lögum um

Verndarsvæði í byggð, látið meta hvort lög um verndar-

svæði í byggð eigi við um elsta hluta þorpsins á Eyrar-

bakka. Á grundvelli þess mats, sem fram kemur í greinar-

gerð verkefnisins, leggur bæjarstjórn til að sá hluti þorpsins

á Eyrarbakka, sem samkvæmt aðalskipulagi Árborgar 2010-

2030 fellur undir hverfisvernd, fái stöðu verndarsvæðis 

í byggð. Svæðið er um 28 ha að stærð og nær yfir elsta 

hluta Eyrarbakka þar sem flest hin svokölluðu aldamótahús 

standa og voru byggð út frá jörðunum Einarshöfn, Skúms-

stöðum og Háeyri. 

Markmið kynningarfundarins er að kynna fyrir íbúum

og hagsmunaaðilum þá vinnu sem liggur orðið

fyrir í formi greinargerðar og tillögu fyrir verkefnið

„Eyrarbakki – Verndarsvæði í byggð“.

Tillögu og greinargerð verkefnisins sem kynntar

verða á fundinum er hægt að nálgast á

heimsíðu Árborgar, www.arborg.is

Áhugasamir eru hvattir til að mæta.

Sveitarfélagið Árborg

Sýningin Lífssögur sem sýnd 
er í Listagjánni, sýningar-

rými Bókasafns Árborgar Sel-
fossi er ætlað að varpa örlítilli 
sýn inn í líf tveggja fjölskyldna 
sem fluttu á Selfoss á tímabilinu 
1960-1970. Á sýningunni má 
sjá veglega ljósmyndabók þar 
sem rakin er ættar og lífssaga 
hjónanna Gísla Sigurðssonar 
kennara frá Vestmannaeyjum 
og Georginu Stefánsdóttur Sed-
lacek ljósmóður frá Vínarborg 
og einnig bókverk Helgu R. 
Einarsdóttur þar sem hún segir 
frá lífssögu sinni. Báðar þessar 
fjölskyldur létu til sín taka í bæj-
arlífinu á Selfossi og settu svip 

Samsýningin Lífssögur í Listagjá Bókasafns Árborgar

sinn á mannlífið í þessum unga 
bæ. Sýningin er opin á opnunar-

tíma Bókasafns Árborgar.

Fyrstu bólusettu ferða-
mennirnir lentu á Kefla- 

víkurflugvelli í byrjun maí og 
fer sem betur fer stöðugt fjölg-
andi. Um leið vakna vonir um 
að við séum saman að sigla út úr 
þessari lægð og segja skilið við 
sögulegt atvinnuleysi og eina 
dýpstu kreppu sem við höfum 
séð í hundrað ár.

Af Samtökum íslenskra 
handverksbrugghúsa og aðildar-
félögum þeirra er það hins vegar 
að frétta að við virðumst hafa 
gleymst. Íslensku handverks-
brugghúsin sem telja á þriðja 
tug, tryggja um 200 manns störf 
í sinni heimabyggð og hvað sem 
afkomu þeirra líður skila þau 
tugum milljóna í skatttekjur á 
ári. Handverksbrugghúsin eru 
mikil lyftistöng fyrir nærum-
hverfi sitt. Sum þeirra eru stað-
sett á svæðum sem teljast til 
brothættra byggða þar sem hvert 
starf skiptir sköpum fyrir samfé-
lagið.

Í byrjun árs lagði dóms-
málaráðherra fram frumvarp 
um heimild fyrir íslensk hand-
verksbrugghús til þess að selja 

vörur sínar beint á framleiðslu-
stað. Þetta mál skiptir miklu 
máli þegar litið er til framtíðar-
möguleika þessarar iðngrein-
ar sem hefur átt undir högg að 
sækja síðustu misseri. Þessi laga- 
breyting er sáraeinföld og stað-
reyndin er sú að ef brugghús-
um yrði leyft að selja vörur 
sínar beint á framleiðslustað 
væri aðgengi að áfengi ekki að 
aukast. Eini munurinn væri sá 
að bjórdós, sem þegar má selja 
opna, mætti selja lokaða til inn-
lendra og erlendra ferðamanna. 
Vörurnar yrðu einungis seldar 
á stöðum þar sem fólk á lögleg-
um áfengiskaupsaldri má koma 
saman, rétt eins og gildir á vín-
veitingastöðum.

Árið 2021 viljum við geta 
státað okkur af því að búa í 
samfélagi sem styður við inn-
lenda framleiðslu. Brugghús eru 
hluti af þeirri mynd. Þau stunda 
viðskipti á hagkvæman og um-
hverfisvænan hátt og þessi laga-
breyting hefði jákvæð áhrif fyrir 
neytendur, umhverfið og um leið 
afkomu brugghúsanna. Þannig 
væri iðngreininni veitt tækifæri 

til þess að standa stöðugri, skapa 
fleiri störf og auka tekjur fyrir 
byggðalögin og ríkissjóð.

Ferðamannasumarið er að 
hefjast og við finnum fyrir mikl-
um áhuga á íslenskum, ferskum 
og fjölbreyttum vörum. Þinglok 
nálgast óðfluga en ekkert hefur 
spurst til frumvarpsins frá því að 
ráðherra lagði það fram.

Ekki gleyma okkur - þetta 
sumar skiptir okkur miklu máli 
til að ná öflugri viðspyrnu eftir 
erfitt ár. Nú er tíminn fyrir þing-
menn allra flokka að sameinast 
um þetta mál.

Við erum nefnilega mörg 
og allskonar, einstaklingar og 
byggðalög, sem eigum mikið 
undir.

Fyrir hönd Samtaka  
íslenskra handverksbrugghúsa.

Ekki gleyma okkur – við eigum mikið undir!
Laufey Sif  
Lárusdóttir
 
Formaður samtaka 
Ísl. handverks-
brugghúsa

Í fundargerð bæjarráðs Hvera-
gerðisbæjar er ítrekuð sú af-

staða bæjaráðs og fjölmargar 
bókanir þess efnis að húsmæðra-
orlofið sé tímaskekkja. Þá bendir 
bæjarráð á að óskiljanlegt sé að 
löggjafarvaldið afnemi ekki or-
lof til húsmæðra. „Bæjarráð lýs-
ir furðu sinni á því að frumvarp 
til laga um afnám laga um orlof 
húsmæðra sem lagt var fram Al-
þingi í mars árið 2017 hafi ekki 
orðið að lögum. Það er furðuleg 
tímaskekkja að upplifa þá mis-
munun milli kynja sem þessi lög-
gjöf felur í sér. Einnig er það með 
öllu óskiljanlegt að engin skoðun 
skuli fara fram á fjárhagslegri 
stöðu þiggjenda ferðapening-
anna en slíkt er í undarlegri mót-
sögn við rekstur sveitarfélaga 
almennt og þær lagaskyldur sem 
á þau eru lagðar. Að sveitarfélög 
séu skylduð til að greiða fyrir 
skemmtiferðir, mögulega mjög 

velstæðra kvenna, með fjármun-
um almennings er með öllu ólíð-
andi. Bæjarráð hvetur alþingis-
menn og verðandi alþingismenn 
til að endurflytja og samþykkja 
frumvarpið frá árinu 2017 og 
leggja þar með af þetta löngu úr-
elda fyrirkomulag.“

Sveitarfélögin skuldbundin 
til að láta fé í ferðasjóðinn
Í bréfi frá Orlofsnefnd húsmæðra 
í Árnes- og Rangárvallasýslu 
kemur fram kostnaður hvers 
sveitarfélags fyrir sig. Árborg 
greiðir lang hæsta framlagið eða 
1.259.571 kr. og Hveragerðisbær 
greiðir alls 334.777 kr. Heildar-

upphæð sveitarfélaganna er 
2.804.509 kr. 

Skiptar skoðanir um málið
Skiptar skoðanir voru um frum-
varpið þegar það var lagt fram 
á sínum tíma. Kvenfélagssam-
bönd og orlofsnefndir mótmæltu 
því og sögðu húsmæðraorlofið 
gagnast mörgum heimavinnandi 
konum sem ekki ættu aðra 
möguleika á orlofi. Því væri ver-
ið að ráðast á garðinn þar sem 
hann væri lægstur. Sveitarfélög 
sögðu þetta hins vegar tíma-
skekkju og í hróplegu ósamræmi 
við jafnréttisáherslur.

Húsmæðraorlof tímaskekkja að mati bæjarráðs 
Hveragerðisbæjar
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arionbanki.is

Þú getur hitt ráðgjafa frá Verði í 
útibúum Arion banka á Höfða, 
Smáratorgi, Selfossi og í Borgarnesi.

Pantaðu fund í útibúi eða fjarfund 
á arionbanki.is.
 

Fjármála- og trygginga-
ráðgjöf á einum stað
í útibúum Arion banka

GLÆSILEGURGLÆSILEGUR
DÖMUFATNAÐURDÖMUFATNAÐUR
Vefverslun okkar er www.tiskuverslun.is

STÆRÐIR 

36-54

Viltu vekja athygli 
á Suðurlandi?

Hafðu samband og fáðu tilboð í 

Sími 482 1944 - auglysingar@dfs.is
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Lóan mætt að kveða burt snjóinn

Lóan sást á ströndinni við Stokkseyri liðna helgi. Myndina tók: Alex Máni.

Tveir rafmagnsbílar bættust við bílaflota Eimskipa fyrir skömmu. Einn þeirra er kominn á Suður land, nánar tiltekið í vörslu Helga S. Haraldssonar, svæðis stjóra Eimskipa á Suður-landi. Við litum við hjá Helga og skoðuðum bílinn. „Bíllinn er af gerðinni Maxus, sem er ný bílategund hér á Íslandi. Þeir eru fluttir inn frá Kína af umboðsaðila Maxus á Íslandi. Bílarnir hafa verið notaðir hjá norska póstinum við góðan orðstír svo við væntum þess að hann standi sig vel hér hjá okkur,“ segir Helgi. Aðspurður um drægni segir Helgi: „Uppgefið er að bíllinn komist allt að 353 km á einni hleðslu miðað við bestu aðstæður. Við hugsum hann fyrst og fremst sem innanbæjar bíl hér fyrir Árborg ásamt því að dreifa vörum í Hvera gerði og Þorlákshöfn. Þetta verkefni er hluti af veg ferð fyrirtækisins að minnka kolefnislosun um 40% fyrir árið 2030.“

Um leið og starfsmenn Dag -skrár    innar senda les endum óskir um gleði lega páska bendum við á að næsta tölu-blað af Dags kránni kemur út fimmtudaginn 8. apríl. Aug-lýsingar og greinar í blaðið þurfa að berast fyrir kl. 12 þriðju-daginn 6. apríl nk. 

Á Stokkseyri býr ungur fugla-áhugamaður og fugla-ljós myndari, Alex Máni Guð-ríðar son, sem staðfesti það við Dags krána að hafa séð til lóunnar á Stokkseyri um liðna helgi. Þá bárust fregnir neðan af Eyrarbakka þar sem tjaldapar 

sást spígspora um í fjörunni þar. Lóan hefur lengi verið helsti vorboðinn í huga Íslendinga, en jafnan er vísað í ljóð Páls Ólafssonar um lóuna sem kemur að kveða burt snjóinn. Þrátt fyrir komu lóunnar verður kalt í veðri fram yfir páska samkvæmt  fyrir-

liggjandi veðurspám. Myndin sem prýðir forsíðu Dagskrár-innar að þessu sinni tók Alex Máni í fyrra. Alex heldur úti glæsilegri fuglaljósmyndasíðu á Facebook og Instagram undir nafninu Alex Máni Photography.  
-gpp

Eimskip á Selfossi tekur ínotkun rafbíl

Lipurt ökutæki þó díseldrunurnar vantiHelgi hendir gaman að því þegar hann ók bílnum fyrst hafi hann alltaf verið að bíða eftir því að hann færi í gang, en það væru auð vitað engar díseldrunur í honum og bíllinn liði hljóðlaust um. „Hann er bara lipur og fínn í akstri og ekkert hægt að finna að því. Ég held að þetta sé framtíðin því þróunin er það hröð heyrir maður að innan fáeinna ára verð-um við líklega komin með stóru bílana í rafmagn líka.“ Er engin fyrirstaða að það taki langan tíma að hlaða? „Nei, ekki enn sem komið er allavega. Hann er í hleðslu hér yfir nótt. Þá getum við „sjússað“ inn á rafhlöðurnar milli þess sem hann er í akstri. Þetta hefur gengið stóráfallalaust og við spenntir fyrir þessari jákvæðu þróun,“ segir Helgi að lokum.  -gpp 

Helgi S. Haraldsson, svæðisstjóri Eimskipa á Suðurlandi er ánægður með 
nýja rafbílinn.

Lesendur 
athugið

Samstarfssamningur undirritaður um  brautargæslu í LaugavegshlaupinuÁ dögunum var undirritaður nýr samstarfssamningur milli Íþrótta bandalags Reykja-víkur, Frísk ra Flóa manna og Björg unarfélags Árborgar um brautar gæslu í Lauga vegs hlaup-inu næstu þrjú árin. Félögin hafa séð um brautargæslu frá 2004 og hafa fengið mikið hrós fyrir í gegnum tíðina. Þetta er jafnan þakklátt starf og sér stak lega skemmtilegt að þjón usta hlaupara 

í þessari miklu áskorun. Mikill áhugi er á utan vegahlaupum og hefur fjöldi þátt takenda í  hlaupinu marg faldast milli ára. Árið 2020 voru þeir um 530. Samtals senda félögin 50 manns í vinnu við hlaupið. Auk þess sér BFÁ um að flytja starfsfólk og búnað á starfsstöðvar. Næsta hlaup er 17. júlí 2021. Þegar er uppselt í hlaupið.

Fáðu
fagmannnnnnnnní verkið

HáHHHáHááheiði 10áheiði 10h ðiði SSSS10, SeelfossoosHHáHáHáHááheiði 1áheiði 1heiði 10heiði 10iiððiie SSeHáHHáHááháheiði 10,heheheeiiðði 110 SeSeHááhheheiðððii 110 l osHáááhheeiiði 111heiði 10áheiði 10,0 Seel sáááhheeiiððððiði i 10,0,, SSSSeeelððððiði i 10110, Se1010,0, , SSeeel,,, SSSSeSe iiiS 6S 6 823 698SSSS 6666999 199 19S. 69 1985 8SSS. 699 198566999 19859999 59S 999 119859988555 /// 82SS. 6696999 11911998885585 //5 / 88SSSSS.. 6699 19699 1985 /69999 19859 19119898858555 // 8885999 1119985 / 855 5 // 85 /8855 // 8882 656

Lóan mætt að kveða burt sn

Um leið og sta
skrárskráárárskrkrárárárinnarininnnnanaarar ar sensensesennn en

óskirir r umumm m gglum gm eðeðeðð
benddudumm vvviðið áð ð áá á aaðið á aá aviðð ð á ð
blað blað af Df Dað af Daafað af ff Daagagsgaf Dagsðð af DaDaagagssð ð af a DagDaggsssaaff DDaDagsaggsssggg kk áááákkrkráráánánnkkrkránráánánnkkrkráráánánránkkrkráánán
mfimmmfim udmmtudmtmmtuudddmmmtudmtudmttuudddmmmmmttuuddudaginnginn 8. aginn 8.nn 8g naaginagigiinn 8.88ginn 8nn 8. agaginginnnn 888a innn n 88.nnnn n 888.

lýslýs gaýs naogingar osiinngnggar ogsinggar og gllýlýsýssiingar og gnggar og greinar íarr og greinar ír og ggrregreeii íllýlýssingngar og grer ogg grreeeininaarr ííllýlýsýsingar og greinainnggagaarr r oog greinarogg gggreinaeineinnaaarr íígggg ooogg greeeininarr ígg gg nnaar íí
ffyberast fyriraaaðð berastbbbb irð berast fy iraaaðð berastberastbbebeerraraasstst fff riaaðð berastbbeerraraasstst ffyfyyr r kkklfyrir klaaaðð bbebeerraraas fyyrrir kkbbeberaraasst fyyrriirr kkkl..yyyrriirr kkkl..

ap6ddadaaggginn 6 api n 6. apríl nk. 6666. apríl nk. ríl príl nk. ddadaagginnnnn 666 aaprrílíln 6. apríl nknnkginn 6. apríl nkddaginn 6. apríl ndaagginn 6. apríl nkgininnnnn 66 aaapprrílríl nl nknn 6. apríl nkkddaginn 6. apdaaggininnnginn 6. apríl nk6. apríl nk. inn 6. . apprríl nkng apríl nkaap l nk. k

ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Stokkseyri býr ungur fugla-áhugamaður og f l
áhugamaður og fugl
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uggammaaðuurgamaður og fuglamaaðuur oogg fufug -lljósmyndari, Alex Máni Guð-ríðarson, sem staðfesti það við Dagskrána að hafa séð tillóunnar á Stokkseyri um l

nar á Stokkseyri um llkkkkkseeyeyyriri uumm y uummm m lliðnaiðniiððnnnaa na a h llhelglggihelglggihelgihelgelgi ÞÞá bbáá. Þá bárust fregniÞá bárust fregnir neða
. Þá bárust fregnir neðant ffÞá bárust fregnir neðaneg ððfregnir neeg eeðan af Eaf Eyrarb kk þaf Eyrarbakka þar sem tja
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liggjlliggggjjaaliggjandndi ðndndi vveððndi veðveðsem prýðir finnar að þessuMáni í fyrraff . glæsilegri fugggglææsilillegrigglælææsisilileeggriri i fufuuggri fuggri fugá Facebook ogFacebook ogebook oFacebcebook og cebook og nafninu Alex Mf i
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bandalags Reykja-aa
víkur, Frískrkk a Flóamanna og Björgunarfélags Árborgar um 

a og
brautargærr slu í Laugavegshlaup-inu næstu þrjú árin. Félögin hafa séð um brautargæslu frá 2004 og hafa fengið mikið hrós fyrir í gegnum tíðina. Þetta er jafnan þakklátt starf og sérstaklega skemmtilegt að þjónusta hlaupara nn
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Stjórn Samtaka sunnlenskra 

sveitar félaga samþykkti á 

fundi sínum 24. mars úthlutun 

styrk veitinga úr Upp byggingar-

sjóði Suður lands, að undan-

gengnu mati fagráða atvinnu og 

nýsköpunar og fagráðs menn-

ingar. Um var að ræða fyrri 

úthlutun Uppbygg ingar sjóðs á 

árinu 2021. Umsóknir voru sam-

tals 166. Í flokki atvinnu þróunar- 

og nýsköpunar verk efna bárust 

67 umsóknir og 99 umsóknir í 

flokki menningar verk efna.

 Að þessu sinni voru tæpum 

37 m.kr. úthlutað til 74 verkefna. 

Úthlutað var 16 m.kr. til 21 verk-

efnis í flo
kki atvinnu þróunar- og 

nýsköpunar verk efna og tæpri 21 

m.kr. til 53 menn ingar verkefna.

Raföld hlaut að þessu sinni 

hæsta styrkinn 1,5 m.kr. í flo
kki 

atvinnu og nýsköpunar fyrir 

verkefnið ,,Fjölnýting jarð-

varma til orkuvinnslu í dreif-

býli“. Markmið verkefnisins er 

að fjölnýta jarðhitavatn frá bor-

holunni að Grásteini í Ölfusi 

fyrir orkuvinnslu, upphitun og 

iðnað, auk þess sem affallsvatn 

frá hitaveitunni er nýtt fyrir 

útiböð og fiskeldi. Gert er ráð 

fyrir að reynsla af fjölnýtingu að 

Grá steini verði nýtt fyrir önnur 

jarðhita svæði á Suðurlandi.

Í flokki menningarverkefna 

hlutu tvö verkefni styrk að upp-

hæð kr. 900 þúsund. Um er að 

ræða verkefnin ,,Sumartónleikar 

í Skál holtskirkju“ og ,,Undir-

liggjandi minni“.

Markmið Sumartónleika í 

Skál holti er að stuðla að upp-

bygg ingu sígildrar tónlistar á 

Íslandi, með áherslu á nýsköpun, 

á flutning tónlistar fyrri alda og

á sögulega upplýstan flutning.

 Skál holtskirkja er rómuð fyrir

hljóm burð sinn og myndlist 

Í ár verður 

áhersla á 

ung menni 

verða því

og viðbu

skyldur. 
Ólafu

hlaut 
,,Undi
verke
og h
búse
eru
bu
fy
Ó

74 verkefni hlutu brautargengi hjá

 Uppbyggingarsjóði Suðurlands

Frá sumartónleikum í Skálholti

DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

Fimmtudagur 8. apríl 2021

Síðan 1968

54. árgangur

Nr. 2592

SV

ANSMERKIÐ

Prentgripur

1041 0858

Fáðu 
fagmann
í verkið

Há
S



4    Miðvikudagur  9. júní 2021 DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

Útgefandi: Dagskráin, Eyravegi 25, 800 Selfoss, 
sími 482 1944, dfs@dfs.is.
Ritstjóri: Gunnar Páll Pálsson, sími 856 0673, 
gpp@prentmetoddi.is. 
Auglýsingar: Katla Harðardóttir, 
sími 482 1944, skh@prentmetoddi.is

Dagskráin kemur út á hverjum 
miðvikudegi. Allt efni og auglýs-
ingar berist í Prentmet, Eyravegi 25, 
Selfossi, fyrir hádegi á mánu dögum. 
Upplag: 8700 eintök. 
Dreift ókeypis í allar sýslur austan 
Hellisheiðar. Dagskráin er aðili að 
samtökum bæjar- og héraðsfréttablaða. 

ISSN 1670-407X
Svansmerkið, Prentgripur, 1041 0858

Gáta vikunnar
Prestarnir mér sífellt sinna.

Svangur gestur vel mín naut.
Í miðri bæn mig er að  nna.

Mig 
“
hinn smurði” forðum braut.“

Helgi Sigurður 
Haraldsson 

forseti 
bæjarstjórnar í  
Svf. Árborg.

Sunnlendinga 
lesa Dagskrána 
í hverri viku*

82% Nei

Já

18%

82%

*samkvæmt Gallup-könnun 
okt. – nóv. 2018

Leikkonurnar Hera Fjord 
og Rebekka Magnúsdóttir 

verða með skapandi leiklistar-
námskeið í sumar fyrir krakka á 
Eyrarbakka og nágrenni. Nám-
skeiðið kallast ,,Listin að leika 
sér“ - „Og það er akkurat það 
sem við ætlum að gera; leika 
okkur, og læra leiklist,“ seg-
ir Hera Fjord, ein umsjónar-
kvenna námskeiðsins. 

Hera og Rebekka eru báðar 
menntaðar leikkonur og leik-
stjórar. Þær útskrifuðust frá 
skóla í London sem heitir The 
Kogan Academy of Dramatic 
Arts. Þegar þær voru loks báð-
ar fluttar heim til Íslands aftur 
ákváðu þær að taka höndum 
saman og búa til vandað og 
skemmtilegt námskeið handa 
börnum. Þær hafa víðtæka 
reynslu í leiklistarkennslu 
ásamt því að vinna sjálfstætt 
sem leikkonur, leikstjórar, fram- 
leiðendur, höfundar og kennar-
ar. 

Afhverju Eyrarbakki?
Hera býr á Eyrarbakka og hef-
ur gert um skeið. Hún tók strax 
eftir því að það vantaði meira 
framboð af leiklistarkennslu 
fyrir börnin hér á Suðurlandi. 
„Það er ákveðinn hópur barna 
sem finnur sig ekki í íþrótta-
starfi eða þeim tómstundum 
sem boðið er upp á, sá hópur 
ungmenna er vanræktur í Ár-
borg og væri óskandi að hér 
væri boðið upp á fleiri list-
greinar allt árið um kring. Niðri 
við ströndina þurfa foreldrar 
líka stöðugt að skutla börnun-
um sínum á Selfoss og viljum 

við auka á framboð námskeiða 
þar. Þess vegna ákváðum við 
að fá Ungmennafélag Eyrar-
bakka með og hafa námskeiðið 
á Stað, Eyrarbakka,“ segir Hera 
ákveðin.
„Eyrarbakki, Stokkseyri og 
sveitirnar í kring hafa upp á 
mikla sögu að bjóða og þær 
verða nýttar í handritaskrifum 
á námskeiðunum. Okkur fannst 
tilvalið að nota þennan efnivið 
fyrir krakkana til að búa til sín 
eigin leikrit og læra um sögu 
svæðisins um leið. 

Hvert námskeið endar á sýn-
ingu fyrir vini og vandamenn, 
þar sem við heyrum gam- 
lar sögur fá nýtt líf í verkum 
krakkana,“ segir Hera.

Frelsi til að prófa sig áfram 
í þáttum leikhússins
„Markmið námskeiðisins er að 
þátttakendur læri undirstöðu-
atriðin í leiklist, kynnist hug-
mynda- og samvinnu, hljóti 
aukna sjálfsþekkingu og sam-
kennd, bæti sjálfstraust sitt og 
gleði. Börnin munu fá frelsi til 
þess að prófa sig áfram í þeim 
þáttum sem þeim þykja áhuga-
verðastir innan leikhússins. 
Við einblínum á öruggt um-
hverfi þar sem við treystum 
hvoru öðru og þau geta prófað 
sig áfram með sínar hugmynd-
ir. Nemendur koma að gerð 
handrits, leikstjórnar, búninga, 
sviðsmyndar, hljóðmyndar, 
sviðslýsingar auk þess að leika. 
Allir ættu því að fá fjölbreytta 
reynslu af þeim mörgu störfum 
sem leynast í leikhúsinu,“ segir 
Hera að lokum.

Skapandi leiklistarnámskeið 
fyrir börn, á Stað, Eyrarbakka

Framundan er prófkjör Fram-
sóknarflokksins í Suðurkjör-

dæmi, en það fer fram 19. júní.  
Margt frambærilegt fólk gefur 
kost á sér til þátttöku og hef-
ur mikinn metnað til að stefna 
hátt.  Það er með markmið að 
taka þátt í landsmálapólitíkinni 
og stefna að því að komast á 

Alþingi okkar Íslendinga.  Þess-
ir frambjóðendur hafa undan- 
farnar vikur ferðast um kjör-
dæmið og kynnt sig og sýn sína 
á þjóðmálin. Einn þessara fram-
bjóðenda er Hafdís Hrönn Haf-
steinsdóttir, sem býr á Selfossi, 
en hún sækist eftir 3. sæti á fram-
boðslista Framsóknarflokksins 
í Suðurkjördæmi.  Mín fyrstu 
kynni af  Hafdísi Hrönn, voru 
þegar hún flutti á Selfoss og hóf 
að taka þátt í starfi okkar Fram-
sóknarmanna í Svf. Árborg.  
Strax frá fyrstu kynnum sá ég 
að þar fór kona sem einstaklega  
gott er að vinna með og tilbúin 
að gefa sig í verkefni sem henni 

eru falin. Hún er fulltrúi unga 
fólksins sem er í þeirri stöðu 
að stofna fjölskyldu og koma 
sér upp eigin heimili. Hún veit 
hvaða áskoranir það eru og getur 
ljáð þessum hópi rödd sína. Hún 
er einstaklega jákvæð og alltaf 
tilbúin að setja sig inn í þau verk 
efni sem hún tekur að sér; taka 
þau mjög alvarlega og setja 
allan kraft sinn í þau.  Það hef-
ur verið einstaklega gaman og 
gefandi að vinna með Hafdísi 
Hrönn og hvet ég ykkur til að 
styðja hana í 3. sætið í próf- 
kjörinu sem framundan er.  Ég 
styð Hafdísi Hrönn í 3. sætið. 

Styðjum Hafdísi Hrönn í 3. sætið

Ég hef tilkynnt formanni 
uppstillingarnefndar Mið-

flokksins í Suðurkjördæmi um 
að ég sækist eftir öðru sæti á 
lista Miðflokksins í Suðurkjör-
dæmi fyrir alþingiskosningarnar 
í haust.

Tímasetning tilkynningar 
minnar er engin tilviljun. Hana 
ber uppi á 104 ára afmælisdegi 
móðurömmu minnar heitinnar 
sem átti sínar sterku rætur hér á 
Suðurlandi. Fyrir henni bar ég 
ætíð mikla virðingu enda lá hún 
aldrei á skoðunum sínum hvort 
sem var um strákslæti mín eða 
þjóðmálaumræðuna.

Sem stofnfélagi í Miðflokkn-
um hef ég tekið mjög virkan þátt 
í starfi flokksins frá upphafi og 
starfa nú í kjördæmaráði Mið-
flokksins í Suðurkjördæmi. Ég 
tel mig ekki þurfa að sanna eitt 
eða neitt, fyrir einum né nein-
um. Ég hef látið verkin tala á 
liðnu kjörtímabili í Svf. Ár-
borg sem segir alla þá sögu sem 
segja þarf um verk mín, orð og 
efndir. Það ætti enda engum að 
dyljast sá uppgangur sem hefur 
verið í Svf. Árborg undanfarin 

ár. Í störfum mínum sem bæjar- 
fulltrúi í meirihlutasamstarfi í 
bæjarstjórn hef ég tekið mjög 
virkan þátt í þeim verkefnum 
sem unnin hafa verið sem for-
maður eigna- og veitunefndar 
auk starfa minna í bæjarstjórn 
og bæjarráði.

Kæru félagar, að baki þessari 
ákvörðun minni er mikill vilji 
til að láta gott af mér leiða fyrir 
kjördæmið og Ísland allt. Ég er 
þakklátur fyrir þann stuðning og 
hvatningu sem ég hef fengið að 
undanförnu sem að lokum hef-
ur leitt til þessarar ákvörðunar 
minnar.

Mér er það alveg ljóst að 
uppstillinganefndar bíður ærið 
verkefni að stilla upp sterkum 
framboðslista fyrir kosningarnar 
í haust. Markmið Miðflokksins í 
Suðurkjördæmi er að ná tveimur 
þingsætum í kosningunum enda 
eigum við ekki að sætta okk-
ur við minna. Það vantaði lítið 
upp á að það tækist árið 2017, 
en nú eru öll teikn á lofti um að 
það muni takast. Til að svo megi 
verða, þurfum við að nýta allt 
sem í okkar vopnabúri býr og 

leggjast á eitt um að tala skýrt 
fyrir þeim gildum og málefnum 
sem Miðflokkurinn stendur fyr-
ir. Það er einfaldlega nauðsyn 
fyrir land og þjóð, nú þegar fyrir 
liggja stór verkefni við endur-
reisn landsins, að Miðflokk-
urinn nái sem mestum styrk í 
næstu alþingiskosningum, þann 
slag vil ég taka af fullu afli. 

Tómas Ellert Tómasson, 
byggingarverkfræðingur og 

bæjarfulltrúi Miðflokksins  
í Svf. Árborg.

Tómas Ellert gefur kost á sér í annað sæti

Tómas Ellert Tómasson

Það er gaman að geta farið 
á viðburði og séð mann og 

annan. Hlæjandi börn og glaðir 
foreldrar. Samkvæmt venju var 
Björgunarsveitin Björg með 
spennandi dagskrá þó hún væri 
smá í sniðum miðað við meðal-
ár. Boðið var upp á hjólaþrautir 
við björgunarsveitarhúsið þar 
sem allir fengu Prins Póló og 
Svala. Þá var dorgveiðikeppni 
fyrir alla aldurshópa á bryggj-
unni. Gert var ráð fyrir að þyrla 

LHG mætti um kl: 12. Þá bauð 
Björgunarsveitin öllum upp á 
að skreppa í skemmtisiglingu á 
bátum félagsins, en það mæltist 

einkar vel fyrir eins og áður hjá 
þeim sem sóttu skemmtunina 
heim. -spp

Dagskrá sjómannadagsins á Eyrarbakka fór vel fram

Mynd: Gunnar Páll Pálsson
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STARFSMAÐUR ÓSKAST
 
Fiskmarkaður Íslands í Þorlákshöfn auglýsir eftir starfsmanni í sölu, móttöku 
og afgreiðslu á fiski. Um ræðir 100% starf þar sem unnið er talsvert á lyftara 
sem og í samskiptum við viðskiptavini og aðra þjónustuaðila. 

·  Æskilegt er að umsækjandi hafi Lyftararéttindi
·  Æskilegt er að umsækjandi haf grunnþekking í tölvum
·  Umsækjandi þarf að hafa afbragðs færni í samskiptum, 
      jákvætt viðmót og ríka þjónustulund
·  Umsækjandi þarf að vera 18 ára eða eldri
·  Ferilskrá kostur 

Umsóknarfrestur til 15. júní n.k. 
Fyrir áhugasama hafið samband við :

Vilhjálm Garðarsson stöðvarstjóra
Netfang: villi@fmis.is - Sími: 430-3733, 840-3733

Á  E F N I S S K R Á  E R U  N O R R Æ N  L Ö G  A U K

Í S L E N S K R A  L A G A  V I Ð  L J Ó Ð  D A V Í Ð S

S T E F Á N S S O N A R  O G  P Á L S  Ó L A F S S O N A R .

M i ð a v e r ð :  3 . 5 0 0  k r  v i ð  i n n g a n g

S t j ó r n a n d i :  G u ð m u n d u r  Ó l i  G u n n a r s s o n

Setning vinnuskóla Árborgar 2021

Fyrra tímabil 
Setning vinnuskóla Árborgar fer fram í Fjallasal 

Sunnulækjarskóla, fimmtudaginn 10. júní klukkan 18:00.

Þá gefst foreldrum og forráðamönnum þeirra barna sem hefja störf 

á fyrra tímabili vinnuskólans – 14.06.2021-13.07.2021- (8. bekkur og 

10. bekkur) kostur á að koma og fá kynningu á vinnuskólanum, 

hitta starfsmenn, spyrja spurninga og ræða um komandi sumar.

†Þorbjörg Sigurðardóttir 
fædd ist á Eyrarbakka 24.3' 

1927.  Hún lést á Hjúkrunar-
heim  ilinu Ljós heimum þ. 5. júní 
2021. Fljót lega eftir fæðingu 
fluttist Þorbjörg á Selfoss með 
for eldrum sínum, þeim Sigurði 
Óla Ólafssyni fyrrv. alþingis-
manni (1896-1992) og Krist-
ínu Guðmundsdóttur hús móður 
(1904-1992).  Systir Þor bjargar 
er Sigríður Ragnar Sigurðar-
dóttir f. 25.9' 1943, gift Hákoni 
Ólafssyni verkfræðingi.

Þorbjörg gifstist Kolbeini 
Inga Kristinssyni fyrrv. kaup-
manni (f. 1.7'1926 d. 30.11' 
2010) þann 16. apríl 1949 og 
átti með honum farsælt hjóna-
band í 62 ár.  Kjörsonur Þor-
bjargar og Kolbeins er Sigurður 
Krist inn, viðskipta fræðingur, 
f. 11.2'1960, giftur Eddu D. 
Sigurðar dóttur snyrti fræðingi, 
f. 11.12'1958. For eldrar Eddu 
voru Sigurður Ásmunds son 
sendifulltrúi (1932-1999) og 
Karí Karólína Eiríks  dóttir, 

Andlát:

sjúkraliði (1935-2016). Börn 
Sigurðar og Eddu eru Eva Katrín, 
Andrea Þor björg og Kristín 
Edda. Barna börn Sigurðar og 
Eddu eru 6 talsins.

Þorbjörg gekk í Kvenna-
skólann í Reykjavík og 
eignaðist þar nokkrar 
lífstíðar vinkonur sem 
stofnuðu sauma klúbb 
sem starfaði í tæplega 
75 ár. Hún var einnig 
í sauma klúbb með 
æsku vinkonum frá 
Sel fossi um margra ára 
skeið. Þorbjörg og Kol beinn 
fluttu til Reykjavíkur árið 1955 
og voru búsett þar í tæp 30 ár. Þau 
ráku saman verslunina Kosta-
kjör í Skipholti 37 á árunum 
1964-1974 ásamt foreldrum 
Þor bjargar. Eftir að Kolbeinn 
tók við starfi kaupfélagsstjóra 
hjá Höfn á Selfossi árið 1975 
fluttu þau hjónin í kjölfarið 
aftur á Selfoss og bjuggu þar til 
æviloka. Þorbjörg var mikil fjöl-
skyldu manneskja og tók einnig 

mikinn þátt í félagsstarfi.  Hún 
gekk ung í Skátahreyfinguna 
sem hún bar ávallt mikinn 
hlýhug til. Þá var hún félagi 
í Oddfellow-reglunni og 

stúkunni Þóru á Selfossi 
og tók þátt í kven-

félagsstörfum bæði 
í Reykjavík og 
á Selfossi. Hún 
var einnig mikill 
golf unnandi eftir 
miðjan aldur og 

þau hjónin léku golf 
nánast allan ársins 

hring meðan líf og heilsa 
leyfði. Þorbjörg lét sér einnig 
annt um myndlist og málaði 
mikið síðustu áratugina og var 
m.a félagi í Myndlistarklúbbi 
Selfoss. Eftir að Kolbeinn 
lést árið 2010 flutti Þorbjörg í 
Grænumörk 5 þar sem henni 
leið ávallt mjög vel. Þegar 
heilsu hennar tók að hraka 
flutti hún á Hjúkrunarheimilið 
Ljósheima þar sem hún dvaldi 
síðustu æviár sín.

Þorbjörg Sigurðardóttir

Heiðursmóttaka fyrir bikarmeistara 
í fimleikum á Hótel Selfossi

Fimmtudaginn 3. júní sl. 
var haldin heiðursmóttaka 

á Hótel Selfossi fyrir 1.flokk 
stúlkna og 1. flokk mix hjá 
fim leikadeild Selfoss sem 
urðu bikarmeistarar 2021 í 
sínum flokkum á bikarmóti 
fimleikasambands Íslands 23. 
maí sl. Þetta var lítil en hátíðleg 
athöfn þar sem nýkrýndir 
bikarmeistarar í hópfimleikum 
voru boðaðir ásamt þjálfurum 
sínum og foreldrum. 

Sigríður Ósk, framkvæmda-
stjóri fim leika  deildar innar hóf 
dag skrána með því að óska 
iðkendum og þjálfurum til ham-
ingju með einstakan árangur. 
Ánægju legt var að sjá hversu 
stór og þéttur hópur foreldra 
mætti með börnum sínum.  
Viktor Pálsson formaður ung-
mennafélags Selfoss kom og 
talaði yfir hópinn. Hann óskaði 
til hamingju með glæsi legan 
árangur, talaði um árangur og 
fyrirmyndir. Fimleika deild inni 
voru færð blóm frá ung menna-
félaginu.

Einnig mættu á svæðið fyrir 
hönd sveitarfélgsins Guð björg 
Jónsdóttir formaður frí stunda- 
og menningarnefndar sveitar -
félagsins Árborgar sem sagði 
nokkur orð og ásamt Braga 
Bjarnasyni færðu þau iðkendum 
og þjálfurum gjafir frá sveitar-
félaginu. Það liggur mikil vinna 
að baki hjá iðkendum sem mæta 
hér í dag og þjálfurum þeirra 
eins og fram kom í máli Sigríðar 
Óskar. „Síðustu 15 mánuðir 
hafa verið ykkur og reyndar 
heiminum öllum nokkuð erfiðir 
en með dugnaði, þrautseigju, 
jákvæðni og einstakri þolinmæði 
komust þið í gegnum þennan 

erfiða tíma þegar þið máttuð 
ekki æfa og þegar þið máttuð 
það þurftuð þið að fylgja mis 
róttækum sóttvarnarreglum, þið 
máttuð ekki æfa öll saman, skipt 
var upp í hópa eftir aldri og fjölda 
og hringlað mikið í stundatöflu 
svo að allir gætu æft þegar það 
mátti. Þið fóruð ekki á neitt mót 
í heilt ár og því var án efa erfitt 
að gíra sig upp í keppni þegar að 
því kom (þó svo öllum hlakkaði 
til að keppa) en þið sýnduð 
það og sönnuðuð að þið eruð 
sterk og þið eruð sterk saman. 
Árangur ykkar er glæsilegur 
og við erum virkilega stolt af 
ykkur og þjálfurum ykkar. Mig 
langar á þessum tímapunkti að 

nefna það að þessi sigur er mjög 
stór fyrir fimleikadeild Selfoss 
en æfingaaðstaðan hjá okkur 
er langt frá því að vera nógu 
góð. Við höfum verið að sækja 
æfingar til Reykjavíkur með 
stóran hluta af okkar iðkendum 
(sem hafa reyndar ekki mátt vera 
síðan covid skall á) til að vera 
samkeppnishæf öðrum liðum. 
Ég veit ekki hvort fólk almennt 
átti sig á því hversu stór sigur 
þetta er fyrir okkur. Að vinna 
stærstu klúbba landsins sem eiga 
stór og glæsileg fimleikahús 
gerir þennan sigur enn sætari. 
Árangurinn ykkar er einstakur og 
ég vil að þið séuð stolt og montin 
með ykkur.“  -gpp
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Nú að afloknu velheppn-
uðu prófkjöri Sjálfstæð-

ismanna hér í Suðurkjördæmi 
er mér bæði ljúft og skylt að 
þakka öllum þeim sem tóku 
þátt í prófkjörinu kærlega fyrir 
stuðninginn. 

Það var sérstaklega ánægju-
legt að kjörsóknin var meiri en 
í síðasta prófkjöri eða tæplega 
4.700 manns. Við frambjóðend-
ur erum afskaplega þakklát fyrir 
stuðning og hvatningu og höf-
um fengið dýrmætt veganesti í 
sjálfa kosningabaráttuna. 

Suðurkjördæmi er á margan 
hátt sérstakt. Það er víðfeðmt 
og í fljótu bragði getur maður 
spurt sig hvað fólk eigi til að 
mynda sameiginlegt á Kirkju-
bæjarklaustri og í Reykjanes-
bæ? En þegar betur er að gáð þá 
eigum við marga sameiginlega 
snertifleti. 

Fyrst ber að nefna aðgengi 
að heilbrigðisþjónustu. Við 
eigum öll rétt á sambærilegri 
heilbrigðisþjónustu hvar sem 
við búum í landinu. Því miður 
er það ekki raunin og fyrir því 
viljum viljum við Sjálfstæðis-
menn berjast. 

Atvinnumál eigum við sam-
eiginleg. Öll finnum við fyrir 
því að við þurfum fleiri stoð-
ir í atvinnulífið hvar svo sem 
við búum. Við viljum forðast 
einhæfni og þurfum fjölbreytt-
ari störf, verðmætari störf. Við 
Sjálfstæðismenn í Suðurkjör-
dæmi berjumst fyrir öflugra 
atvinnulífi. 

Samgöngur er svo þriðja 
sviðið sem við eigum sameigin-
legt. Samgöngur verða að vera 
öruggar og góðar hvar sem er í 
Suðurkjördæmi. Öðruvísi dafn-
ar hvorki mannlíf né atvinnulíf 
sem skyldi. 

Mennta- og menningarmál-
in eru okkur sömuleiðis hug-
leikin. Við viljum sjá öflugar 
menntastofnanir og að börnin 
okkar eigi jafnan rétt til náms 
og þroska óháð búsetu. 

Sá sem tekur þátt í próf-
kjöri stjórnmálaflokks kynnist 
samfélagi sínu á nýjan hátt og 
er mikilli reynslu ríkari að leik 
loknum. Við frambjóðendur 
þökkum öllum þeim sem tóku á 
móti okkur, gáfu okkur af dýr-
mætum tíma sínum og leyfðu 
okkur að skyggnast inn í tilveru 
sína. Fyrir fólk sem ætlar að 
starfa í almannaþágu er ekk-
ert dýrmætara en einmitt það 
að fá tækifæri til að hitta fólk 
og ræða málin. Því samtali er 
hvergi nærri lokið. 

 
Nú horfum við fram á veg 

full bjartsýni og eftirvæntingar 
með það eitt að leiðarljósi að 
láta gott af sér leiða. Sjálf-
stæðisflokkurinn er skýr kostur 
þeirra í komandi alþingiskosn-
ingum sem vilja byggja íslenskt 
samfélag á grundvelli einstak-
lingsfrelsis og atvinnufrelsis 
með hagsmuni allra stétta að 
leiðarljósi. Við fylgjum stefnu 
sem á traustar rætur í mann-
réttindum, jafnræði, frelsi og 
ábyrgð einstaklingsins. 

 
Við göngum full tilhlökkun-

ar til kosninga í haust.
 

Guðrún Hafsteinsdóttir,
oddviti Sjálfstæðismanna í 

Suðurkjördæmi.

Takk fyrir stuðninginn!

Það er alltaf gaman að 
koma til Hveragerðis á 

sumrin enda leggja íbúar sig 
í líma við að hafa ásýnd bæj-
arfélagsins sem besta. Nú skal 
láta hendur standa fram úr 
ermum en íbúar eru hvattir til 
að snyrta til í bæjarfélaginu 
fyrir þjóðhátíðardaginn 17. 
júní. 

Umhverfisfulltrúi Hvera-
gerðisbæjar segir að tími sé 
komin til þess að efnt sé til 
hreinsunarviku: „Því öll vilj-
um við jú að bærinn skarti 
sínu fegursta og ekki síst á há-
tíðisdögum.“ Hreinsunavika 
verður því haldin dagana 7. – 

13. júní að báðum dögum með-
töldum. Þann tíma verður hægt 
að losa sig við rusl , gjaldfrjálst, 
á gámasvæðinu. Bæjarbúar 
eru hvattir til að nýta sér þetta 
og losa sig við rusl og annan 
óþarfa. Einnig eru íbúar hvatt-
ir til að nýta sér nytjagáminn 
en fátt er eins umhverfisvænt 
þegar kemur að úrgangsmálum 
og að búa ekki til úrganginn í 
fyrsta lagi. Lítið endilega við 
með góða hluti sem eiga enn 
mögulega lífdaga eftir og gáið 
ekki síður að því hvort þið 
finnið ekki einhvern gullmola 
til að taka með heim, segir í til-
kynningu frá bænum.

Hvergerðingar hvattir til að 
taka til hendinni fyrir 17. júní
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Kirkjulundur 19
Garðabær

harpa@harpautfor.is
harpautfor.is

Harpa Heimisdóttir
842 0204

Brynja Gunnarsdóttir
821 2045

lést á hjúkrunarheimilinu Fossheimum á Selfossi 
miðvikudaginn 26. maí. Útförin hefur farið fram í 
kyrrþey að ósk hinnar látnu. Sérstakar þakkir til 

starfsfólks á Fossheimum fyrir góða umönnun og
hlýju.

Munda K. Aagestad
 Roar Aagestad Halldóra S. Ásgeirsdóttir
 Anna Gína Aagestad Guðmundur Árni Bjarnason

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og 

langamma,

Katrín Kristjánsdóttir,
frá Geirakoti,

 Veronika Eberl Kjartan Þór Kristgeirsson
Þórhildur Lotta Kjartansdóttir Eberl

Þormar Fálki Kjartansson Eberl

Innilegar þakkir til allra sem 
sýndu okkur samúð, vináttu 
og ómetanlegan stuðning, 
vegna andláts og útfarar 
ástkærs sonar okkar og 

bróður,

Patreks Jóhanns 
Kjartanssonar Eberl,

www.dfs.is/atvinna/

Ný störf auglýst í hverri viku!

Ertu að leita að 

vinnu á Suðurlandi?

Jón Snæbjörnsson er alinn upp 
í Laugardalshreppi og hefur 

búið þar í skólaþorpinu síðast-
liðin ár. Hann er byggingaverk-
fræðingur að mennt og starfaði 
sem slíkur á orkusviði verk-
fræðistofu í rúman áratug áður 
en hann sneri heim í sína sveit. 
Hann starfar í dag við kennslu 
og ýmis tilfallandi verkefni.

Hvaða bók ertu að lesa núna?
Ég er að rýna í Íslendinga-
sögurnar, eftir að við fengum 
þær nýlega að gjöf með nútíma 
stafsetningu. Þar las ég fyrsta 
Króka-Refs sögu, er hefur ver-
ið mér hvað eftirminnilegust. 
Heima í Austurey var hluti 
bókasafns langafa míns, Arn-
órs Sigurjónssonar og las ég 
Íslendingasögurnar og Forn-
aldarsögur Norðurlanda, með 
eldri stafsetningu, er ég gat far-
ið að lesa mér til yndisauka. Þar 
voru hetjusögurnar, ævintýra- 
heimur er ég gat tengt við og 
gleymt mér við þann lestur. 
Við vorverkin í fjárhúsunum 
er ágætt að nýta sér hljóðbæk-
ur til að dreifa huganum. Þá 
hef ég verið að hlusta á bæk-
ur eðlisfræðingsins Richard P. 
Feynman. Þar eru efnistökin 
ólík öðrum höfundum á raun-
greinasviði, og umfjöllun hans 
er hefur verið umdeild, breytist 
í tímans rás. Að lokum er rétt að 
nefna kennslubók Brunamála-
skólans um slökkvistarf, rauða 
bókin. En ég hef síðastliðinn 
vetur verið í nýliða-
námi hjá Bruna-
vörnum Árnes-
sýslu og er 
þessa dagana 
að lesa fyrir 
l o k a p r ó f -
ið, með von 
um útskrift 
nú í sumar, 
þann 17. júní. 
Nám slökkvi-
liðsmanna tekur 
á mörgum þáttum og 
hefir verið áhugavert upp-
brot nú í vetur að fræðast um 
starfið og loksins komast í 
verklega tíma er samkomutak-
markanir hafa gefið tækifæri til 
þess.

Hvers konar bækur 
höfða helst til þín?
Sagnfræðilegur fróðleik-
ur, heimildarit eða sögu-
legar skáldsögur. Stórsaga. 
Ég stefndi á nám í sagnfræði 
eftir menntaskóla og hóf að 
lesa þungan sagnfræðilegan 
texta, er varð til þess að áhugi 
minn á að verða sagnfræðing-
ur, hvarf að mestu. Þær bæk-
ur sem ekki höfða til mín er 

langur ómennskur texti, hvort 
sem það er um sagnfræðileg 
eða verkfræðileg viðfangsefni, 
staðla. Verkfræðinámið sló á 
áhuga minn á lestri, vinna er 
krefst meiri íhugunar frekar en 
skilnings á texta, stílbragða. 
Því skráði ég mig að lokum í 
sagnfræði við HÍ með vinnu 
og tók þar fjölda námskeiða. 
Þar heillaði mig strax til dæmis 
heimspekileg forspjallsvísindi, 
Málsvörn Sókratesar og fleiri 
bækur. Ég er þeirrar skoðun-
ar að menntun og bóklestur 
sé öllum nauðsynleg og sagn-
fræðinámið þar sem lesefnið 
er sett fram afmarkað og vel 
skilgreint, hvar síðan er leitað 
svara við rannsóknarspurning-
um, sé góður grunnur með öðru 
námi.

Fórstu snemma að lesa?
Ég las mikið sem barn. Hér 
man ég sérstaklega eftir að hafa 
lesið barnabækurnar um Lassý 
ásamt Frank og Jóa, bækur er 
ég gat nálgast hjá ömmu minni 
á Laugarvatni. Síðan voru bæk-
ur reglulega hluti af jólapökk-
unum, man þar sérstaklega eftir 
bókinni, Hringir í skógi, eftir 
Dalene Matthee, er ég las sem 
unglingur og hefur verið vak-
andi í minningunni síðan sem 
bók unglingsáranna.

En hvernig lýsir þú lestrar- 
venjum þínum?
Ég gef mér góðan tíma til að 

velja nýja bók til lestr-
ar, og les hana þá 

gjarnan á sem 
stystum tíma, 
legg hana 
varla frá mér. 
Þá koma 
jólafrí sterk 
til sögunn-
ar, til dæmis 

las ég Fjall-
kirkjuna í góðu 

jólafríi sem og 
Svartfugl eftir Gunnar 

Gunnarsson. Þá rifjast upp 
tímar í sagnfræðinni í HÍ, um 
sakleysi Bjarna Bjarnasonar og 
hvort kýr geta lekið, samkvæmt 
upptalningu sterbbúa.

 
Einhverjir uppáhaldshöfundar?
Þeir eru allnokkrir, hér vil ég 
nefna sérstaklega bækur Björns 
Th. Björnssonar, Haustskip og 
Hraunfólkið. Í því samhengi 
má einnig nefna þríleik Bjarna 
Harðarsonar um Skálholt 18. 
aldar. Styrjaldabækur enska 
rithöfundarins Anthony Beevor 
er viðhalda áhuga er vakn-
aði í æsku við lestur ritraðar 
Almenna bókafélagsins um 
heimstyrjöldina síðari. Rétt er 

að nefna einnig suður-afríska 
rithöfundinn J. M. Coetzee. Að 
lokum vil ég benda á vefinn 
timarit.is, þar sem tíminn getur 
verið fljótur að líða við heim-
ildaleit, eða almennan yndis-
lestur. En ef bornir eru saman 
höfundarnir hér fyrir ofan má 
segja að ákveðinn undirtónn sé 
til staðar, mannlegur harmleik-
ur sem hluti stærri atburðarásar, 
eða breytingatíma.

Hefur bóklestur 
rænt þig svefni?
Já, ég á erfitt með að ganga frá 
hálfkláruðu verki.

En að lokum nafni, hvernig 
bækur myndir þú skrifa 
sem rithöfundur?
Ég hef áhuga á að skrifa yf-
irlitsrit eða endurminningar, 
hef gaman af lestri ævisaga 
hér úr sveit, til dæmis minn-
ingar Böðvars Magnússonar 
á Laugarvatni, Undir tindum 
og Páls Guðmundssonar frá 
Hjálmsstöðum, Tak hnakk þinn 
hest, bækur er saman voru kall-
aðar Tindabikkjan. Einnig má 
nefna hér fleiri sunnlenskar 
endurminningar, til dæmis Að-
alheiðar Bjarnfreðsdóttur frá 
Efri-Steinsmýri, Lífssaga bar-
áttukonu. Hef unnið að B.A. 
ritgerð í sagnfræði um Laugar-
vatn, hvernig staður verður til, 
en aldrei gefst góður tími til að 
ljúka verkinu. Þá hef ég meðal 
annars rætt við Pálma Hilmars-
son er starfað hefur sem hús-
bóndi við Menntaskólann að 
Laugarvatni í tæp 30 ár. Vonast 
ég til að skrá, hugsanlega í ná-
lægðri framtíð, minningar hans 
og hef gefið þeim vinnuheitið, 
Tak sæng þína og kodda.

Lestrarhestur númer 117. 
Umsjón Jón Özur Snorrason.

Langur ómennskur texti höfðar ekki til mín
-segir lestrarhesturinn Jón Snæbjörnsson

Jón Snæbjörnsson

Sími 482 1944
selfoss@prentmet.is
prentmetoddi.is
Eyravegur 25, Selfoss
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Árborgarsíðan
Fréttir og fróðleikur frá Sveitarfélaginu Árborg

Sumarlestur 2021 - Bókasafn Árborgar á Selfossi

Í ár verða Lína Langsokkur, 
Emil í Kattholti og aðrir 

krakkar úr sagnaheimi Ast-
rid Lindgren í hávegum höfð 
á bókasafninu. Heimsókn frá 
Bergrúnu Írisi, föndur, ratleikur, 

Sumarlestur hefst 9. júní kl. 
13 og verður alla miðvikudaga í 
júní í framhaldinu. 

Allir krakkar í 3. - 5. bekk 
geta tekið þátt, en þurfa að skrá 
sig.

Hver sumarlestur er í um það 
bil eina klukkustund.

Skráning í Sumarlestur 2021 
er hafin. Á hverju ári er nýtt 
þema og að þessu sinni er það 
Astrid Lindgren. Hægt er að fá 
þátttökublað í afgreiðslu Bóka-

Tilkynning frá 
Mannvirkja- og 
umhverfissviði

Samið hefur verið við verk-
takafyrirtækið Smávélar 

ehf. um gerð stíga í Árborg. 
Stígurinn Engjavegur – Lang-
holt gegnum tjaldsvæði sem 
hefur verið jarðvegsskiptur, 
verður malbikaður ásamt stíg 
við íþróttavallasvæðið. Þá 
verður einnig stígur við tjald-
svæðið að stíg við Grundir 
malbikaður. Jarðvegsskipti 
munu fara fram og nýtt burð-
arlag sett ásamt malbikun á 
Selfoss-stíg meðfram Ölfusá. 
Í þessu útboðsverki verður 
framhaldið vinnu við Eyrar-

bakkastíg þann hluta stígs 
sem er Kaldaðarnesvegur að 
Stekkum, þar sem lagt verður 
út burðarlag og malbikað 
ásamt lýsingu á stíginn frá 
Flugvallavegi að Stekkum. 
Breidd stíga er misjöfn eða allt 
frá 2,0 m og upp í 3,0 m. 

Í útboðsferli er framkvæmd 
við bílaplön við Engjaveg við 
íþróttasvæðið, einnig verður 
malbikað plan frá Engjavegi 
að Gestshúsum. Þá er í sama 
útboði gert ráð fyrir gerð bíla-
plans við Leikskólann Jötun-
heima.

Sveitarfélagið Árborg 
- sjálfbær fjármálaumgjörð
Sveitarfélagið Árborg 

hefur nú birt sjálfbæra 
fjármálaumgjörð, sem lýsir 
nálgun sveitarfélagsins í sjálf-
bærri fjármögnun. Umgjörðin 
samræmist alþjóðlegum við-
miðum Alþjóðasamtaka aðila 
á verðbréfamarkaði (ICMA) 
og hefur hlotið óháða vottun 
(e. Second Party Opinion) frá 
Sustainalytics, sem er leiðandi 
viðurkenndur vottunaraðili 
í sjálfbærum fjármálum á 
heimsvísu. Umgjörðin byggir 
á áætlunum sveitarfélagsins í 

uppbyggingu.
Árborg stefnir á að gefa út 

fyrsta sjálfbærni skuldabréfið á 
Íslandi til fjármögnunar á verk-
efnum sem hafa umhverfis og/

eða félagslegan ávinning.
Árborg hefur sett sér metn-

aðarfulla umhverfisstefnu sem 
leiðir vegferð sveitarfélagsins 
í málaflokknum. Jafnframt 
vinnur sveitarfélagið með 
Framfararvoginni að sam-
félagslegri framþróun á grunni 
Heimsmarkmiða Sameinuðu 
Þjóðanna undir vottun Social 
Progress Imperative.

Sjálfbær fjármögnun styður 
við sjálfbærni vegferð sveitar-
félagsins og umhverfisstefnu 
þess.

Sjálfbæra fjármálaum-
gjörð Árborgar, ásamt vottun 
Sustain alytics má nálgast á 
vefsíðu Árborgar: https://www.
arborg.is/stjornsysla/fjarmal-
og-rekstur/sjalfbaer-fjarmal/.

Stígar og bílaplön við Engjaveg, Langholt og að 
Gesthúsum ásamt bílaplani við Jötunheima.

Kynningarfundur um Verndarsvæði í byggð á Eyrarbakka

Allir áhugasamir eru hvattir 
til að mæta á kynningar-

fund Sveitarfélagsins Árborgar 
um verndarsvæði í byggð sem 
haldin verður á Stað, mánudag-
inn 14. Júní klukkan. 20.

Markmið kynningarfundar-
ins er að kynna fyrir íbúum og 
hagsmunaaðilum þá vinnu sem 
liggur orðið fyrir í formi greinar-
gerðar og tillögu fyrir verkefnið 
„Eyrarbakki - Verndarsvæði í 
byggð“.

Oddur Hermannsson og 
Svanhildur Gunnlaugsdóttir frá 
Landform munu kynna verndar-
áætlunina og sitja fyrir svörum. 
Einnig verða á fundinum skipu-
lagsfulltrúi sveitarfélagsins og 
formaður skipulagsnefndar. 
Fundarstjórn verður í höndum 

Gísla H. Halldórssonar, bæjar-
stjóra.

Tillögu og greinargerð verk-

efnisins sem kynntar verða á 
fundinum er hægt að nálgast á 
vefsíðu Árborgar.

safnsins eða með því að senda 
tölvupóst á afgreidsla@arborg.is 
með nafni og kennitölu barnsins 
og nafni og símanúmeri forráða-

manns og hvort mæting sé kl. 11 
eða kl. 13. Hlökkum til að sjá 
ykkur.

Umbótastarf hjá félagsþjónustunni
Starfsfólk félagsþjónustunni 

hefur tekið þátt í umbóta- og 
breytingavinnu á fjölskyldu-
sviði að undanförnu. Um er að 
ræða markvissa teymisvinnu á 
milli starfsmanna á fjölskyldu-
sviði.  Hjá félagsþjónustunni 
hafa orðið töluverðar breytingar 
sem byrjuðu á vordögum 2020 
þegar tvær deildarstjórastöður 
voru sameinaðar í eina. Nýr 
deildarstjóri, Heiða Ösp Krist-
jánsdóttir, kom til starfa sumarið 
2020 og um hálfu ári síðar voru 
ráðnir tveir teymisstjórar Anna 
Rut Tryggvadóttir og Guðrún 
Svala Gísladóttir en eitt af hlut-
verkum þeirra er að vinna að 
því  að styrkja faglega umgjörð 
félagsþjónustunnar, gera hana 

aðgengilegri og vinna í anda 
straumlínustjórnunar enda er 
mikil fjölgun á notendum þjón-
ustunnar í ört vaxandi sveitar-
félagi.

Miklar utanaðkomandi 
áskoranir hafa orðið síðast-
liðið ár, m.a. COVID-19, mikil 
aukning í eftirspurn eftir þjón-
ustu, flutningar í tímabundið 
húsnæði í Landsbankanum og 
flutningar til baka í opið rými 
á 3. hæð Ráðhússins. Veruleg 
fjölgun hefur orðið á starfs-
fólki og breyting hefur orðið á 
vinnulagi. Breytingarnar hafa 
gengið vel og mikil samstaða 
er í starfsmannahópnum. Þá 
má nefna að vinna er hafin við 
endurskoðun reglna innan allra 

málaflokka félagsþjónustunnar 
í samræmi við nýlega löggjöf 
og stefnu fjölskyldusviðs um 
snemmtækan stuðning og for-
varnarstarf. Í byrjun árs 2021 
var skipaður vinnuhópur sem 
vann við heildarendurkoðun 
reglna um fjárhagsaðstoð með 
það að markmiði að gera þær 
hnitmiðaðar og skýrar og þær 
byggja þannig upp að þær þjóni 
betur hagsmunum umsækjenda. 
Í nýjum reglum var einnig horft 
til þess að leggja meiri áherslu á 
virkniþátttöku og endurhæfingu 
viðtakenda fjárhagsaðstoðar. 
Margir málaflokkar heyra undir 
félagsþjónustuna og eru starfs-
einingar hennar samtals níu.

A new website
Multiculturalism in Árborg

The website multicultural-
ism in Árborg is intended 

for residents with diverse 
backgrounds and individuals 
who work with immigrants, 

want to learn more about 
multiculturalism or know 
people with diverse back-
grounds.

https://fjolmenning.arborg.is/en/ 
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Tímabilinu lokið eftir spennu-
þrungna leiki gegn Stjörnunni
HANDBOLTI. Selfoss féll úr 
leik á Íslandsmótinu í hand-
knattleik með minnsta mun eftir 
spennuþrungna viðureign gegn 
lærisveinum Patreks Jóhannes-
sonar í Stjörnunni. Stjarnan vann 
seinni leik liðanna, 30:28, og 
fór áfram á fleiri mörkum skor-
uðum á útivelli en fyrri viðureign 
liðanna sem fram fór í Garðabæ 
lauk með tveggja marka sigri 
Selfoss, 26:24.

Sigur í fyrri leiknum í Garðabæ
Fyrri leikur liðanna fór fram í 
Garðabæ á 85 ára afmælisdegi 
Ungmennafélags Selfoss.

Ljóst var frá fyrstu mínútu að 
hart yrði barist í þessum leik, tvö 
lið tilbúin í úrslitakeppni. Jafnt 
var á flestum tölum þar til nokkr-
ar mínútur voru eftir af fyrri 
hálfleik þegar Selfyssingar tóku 
leikinn til sín og komust þrem 
mörkum en Stjarnan klóraði í 
bakkann fyrir hálfleik, staðan 10-
12 í hálfleik.

Meiri hraði var í upphafi 
síðari hálfleiks og héldu Selfyss-
ingar frumkvæðinu í leiknum og 
komu muninum í þrjú til fögur 
mörk. Stjörnumenn tóku áhlaup 
og náðu að jafna leikinn í 24-24 
þegar þrjár mínútur áttu eftir af 
leiknum. Selfyssingar skoruðu 
svo tvö síðustu mörkin og lönd-
uðu sigri, 24-26.

Mörk Selfoss: Ísak Gústafs-
son 7, Hergeir Grímsson 6/1, 
Einar Sverrisson 5/1, Atli Ævar 
Ingólfsson 3, Alexander Már 
Egan 2, Ragnar Jóhannsson, 
Nökkvi Dan Elliðason og Gunn-

Ísak Gústafsson fór hamförum í fyrri leiknum og skoraði 7 mörk í 8 skotum. 
Ljósmynd: Umf. Selfoss/ÁÞG

ar Flosi Grétarsson 1. Varin skot: 
Vilius Rasimas 15/1 (38%).

Patrekur fann fjölina á Selfossi
Seinni leikurinn á Selfossi jafn 
og spennandi allan tímann. Í 
stöðunni 9:9 tókst Selfossliðinu 
að skora tvö mörk í röð. Heima-
mönnum tókst ekki að spila vel 
úr stöðunni. Í stað þess að bæta 
við forskot sitt, því Vilius varði 
á þessum tíma nokkur mikilvæg 
skot, hleyptu þeir Stjörnunni 
inn í leikinn aftur. Þegar fjórar 
mínútur voru til hálfleiks var 
Stjarnan komin með tveggja 
marka forskot, en Selfyssingar 
skoruðu seinasta mark hálfleiks-
ins og staðan því 13-14 í hálfleik.

Selfoss byrjaði síðari hálf-
leik af miklum krafti vel studdir 
vöskum hópi stuðningsmanna 
sem drógu hvergi af sér. Selfoss 
náði fjögurra marka forskoti 
18:14 og þá var kátt í Hleðslu-
höllinni.

Patrekur Jóhannesson, þjálfari 
Stjörnunnar, tók síðasta leikhlé 
sitt þegar tíu mínútur voru liðnar 
af síðari hálfleik. Fimm mínútum 
áður hafði hann tekið það fyrra. 
Hvorki gekk né rak. Hans menn 
voru fjórum mörkum undir, 
22:18. Það blés ekki byrlega. 
Þrjú mörk í röð frá Stjörnunni 
eftir hléið hleypti spennu í leik-
inn á ný og nýju lífi í leikmenn 
liðsins sem virtust vera farnir 
að hengja haus. Skömmu síðar 
var jafnt, 25:25. Gestirnir sigu í 
kjölfarið fram úr og þrátt fyrir að 
Ragnar hafi minnkaði muninn í 
tvö mörk, 30:28, þegar tæp mín-
úta var til leiksloka, náði Stjarnan 
að hanga á forskotinu til enda.

Mörk Selfoss: Atli Ævar 8, 
Hergeir 6/3, Ragnar 5, Einar 4, 
Nökkvi Dan 3, Tryggvi Þórisson 
2, og Alexander Már 1. Varin 
skot: Vilius Rasimas 14 (36%).
 -Handbolti.is & Umf. Selfoss/
esó/gj

Brenna Lovera er markahæst í Pepsi Max deildinni ásamt Delaney Baie. Ljós-
mynd: Mbl.is/Þórir Tryggvason

KNATTSPYRNA Selfoss situr 
enn í toppsæti Pepsi Max deild-
arinnar þrátt fyrir 2-1 tap í Vest-
mannaeyjum á laugardag.

Selfyssingar byrjuðu af 
miklum krafti og kom Brenna 
Lovera gestunum yfir eftir frá-
bæra fyrirgjöf frá Barbáru Sól 
Gísladóttur strax á 2. mínútu. 
Eyjakonur jöfnuðu rétt fyrir 
hálfleik með marki frá Þóru 
Björg Stefáns dóttur. Seinni 
hálfleikur einkenndist af miklu 
miðjumoði, hávaðaroki og rign-
ingu en það kom ekki í veg fyrir 
sigurmark ÍBV frá Delaney Baie 
Pridham á 62 mínútu. 

Selfoss enn á toppnum með 
13 stig en ÍBV lyfti sér upp í 
5. sæti. Næsti leikur Selfoss er 
á JÁVERK-vellinum gegn Ís-
landsmeisturum Breiðabliks 
mánudaginn 21. júní kl. 19:15.
 -Umf. Selfoss/eg

Svekkjandi tap Selfyssinga í Eyjum

Glæsilegur árangur á Íslands-
mótinu í hópfimleikum

FIMLEIKAR Um helgina fór 
fram Íslandsmót í hópfimleikum 
á Akranesi þar sem keppt var í 
A deild í öllum flokkum. Fim-
leikadeild Selfoss átti sex lið á 
mótinu í sex flokkum. Á mótinu 
var samankomið fremsta fim-
leikafólk landsins og má því 
segja að það hafi verið sann-
kölluð fimleikaveisla frá föstu-
degi til sunnudags. Keppendur 
frá fimleikadeild Selfoss voru 
áberandi á mótinu og náðu verð-
launum í öllum flokkum sem er 
stórglæsilegur árangur.

Keppni hófst á föstudag 
með keppni í meistaraflokki 
og 1. flokki stúlkna. Stúlknalið 
Selfoss í 1. flokki, nýkrýndir 
bikarmeistarar unglinga, upp-
skáru þriðja sætið eftir harða 
baráttu við Stjörnuna og Gerplu 
en keppni í þessum flokki hefur 
verið afar jöfn á tímabilinu.

Strákarnir okkar í KK yngri 
mættu eldsnemma á laugar-
dagsmorgun á Skagann. Þeir 
sýndu glæsilegar æfingar og 
er gaman að sjá hvað deildin á 
marga unga og efnilega drengi. 
Strákarnir fengur silfur á mótinu 
en Íslandsmótið var jafnframt 
síðasta mót tímabilsins sem taldi 
til stiga í deildarkeppninni í hóp-
fimleikum og hlaut KK yngri 
flest stig í þeirri keppni og eru 
því deildarmeistarar 2021. Frá-
bær árangur hjá þeim.

Því næst var komið að 
keppni í 1. flokki blandaðra liða. 
Krakkarnir er nýkrýndir bikar-
meistarar unglinga. Eftir harða 
baráttu við Hött sigraði lið Sel-
foss og eru þau Íslandsmeistarar 
2021. Liðið var með flest stig 
eftir deildarkeppnina og voru 
því einnig krýnd deildarmeistar-
ar 2021. Stórglæsilegur árangur 
hjá mix liðinu sem átti gott mót 
og geislaði af leikgleði. Frábært 

tímabil og þrír titlar í hús.
Stúlkurnar í 3. flokki keppti 

í síðasta hluta á laugardag. 
Keppni í 3. flokki á tímabilinu 
hefur verið mjög hörð og jöfn. 
Selfoss stúlkur sýndu glæsilegar 
æfingar og voru efstar í gól-
fæfingum. Þær uppskáru þriðja 
sætið á mótinu en hópurinn er 
ríkjandi bikarmeistari í 3. flokki.

Stúlkurnar í 5. flokki hófu 
keppni á sunnudag. 5. flokkur er 
yngsti flokkurinn sem keppt er í 
hjá Fimleikasambandi Íslands. 
Selfoss stúlkurnar komu og 
sýndu glæsilegar æfingar á öll-
um áhöldum og sigruðu flokk-
inn sinn og eru Íslandsmeistarar 
2021. Stúlkurnar sýndu miklar 
tilfinningar þegar tilkynnt var 
um úrslitin. Frábær árangur hjá 
ungu og efnilegu liði.

Í síðasta hluta mótsins mættu 
stúlkurnar í 4. flokki til leiks. 
Stúlkurnar frá Selfossi sýndu 
stórglæsilegar æfingar og voru 
efstar á dýnu ásamt liði Gerplu. 
Eftir harða keppni endaði liðið í 
þriðja sæti samanlagt sem er frá-
bær árangur. 

Liðin sex frá Selfoss sem 
kepptu á Íslandsmótinu komust 
öll á verðlaunapall og tóku heim 
á Selfoss fjóra titla, tvo Íslands-
meistatitla og tvo deildarmeist-
aratitla. Þetta verður að teljast 
einstakur árangur og viljum við 
óska iðkendum og þjálfurum fim-
leikadeildar Selfoss til hamingju 
með árangurinn. -UMFS/sóh

Stelpurnar í 5. flokki fögnuðu Ís-
landsmeistaratitli.

Krakkarnir í 1. flokki mix fögnuðu Íslandsmeistaratitli. Ljósmyndir: UMFS
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Á dögunum undirrituðu Eim-
skip og Viðburðastofa 

Suður lands samning þess efnis 
að Eimskip verði áfram einn af 
aðalstyrktaraðilum Kótelettunn-
ar – BBQ og Music Festivals, 
sem haldin er árlega á Selfossi.

Hátíðin, sem er fyrir alla fjöl-
skylduna, samanstendur af tón-
leikahaldi með fremsta tónlistar-
fólki landsins, grill- og matarhá-
tíð í miðbæ Selfoss og glæsilegri 

Eimskip áfram einn af 

aðalstyrktaraðilum Kótelettunnar
fjölskylduskemmtun. Eimskip 
hefur verið einn aðalstyrktaraðili 
hátíðarinnar frá upphafi og stað-
festi með undirritun samningsins 
áframhaldandi stuðning.

Á myndinni má sjá Helga 
Sigurð Haraldsson, svæðisstjóra 
Eimskips á Suðurlandi (t.v.) og 
Einar Björnsson frá Viðburðar-
stofu Suðurlands (t.h.) við undir-
ritun samningsins í blíðskapar-
veðri á Selfossi.

JÚDÓ Góður árangur náðist á 
Íslandsmóti yngri flokka í júdó 
sem haldið var laugardaginn 
29. maí. Þar voru mættir sextíu 
keppendur frá sjö félögum, þar 
af voru sex keppendur frá júdó-
deild Selfoss og kepptu þrír 
þeirra í bæði U18 og U21.

Keppnin var jöfn og spenn-
andi og mikið var um glæsileg 
tilþrif. Allir keppendur stóðu sig 
glæsilega en Vésteinn bar af og 
varð tvöfaldur Íslandsmeistari. 
Hann glímdi sex viðureignir og 
vann þær allar örugglega.

Vésteinn Bjarnason varð Ís-
landsmeistari bæði í U18 og U21 
í –66 kg flokki. Jakub Tomczyk 
varð Íslandsmeistari í U18 -73 
kg flokki og í 3. sæti í U21. 
Böðvar Arnarsson varð Íslands-
meistari í U18 í -90 kg flokki og 
2. sæti í U21. Hrafn Arnarsson 
varð í 2. sæti í -100 kg í U21. 
Styrmir Hjaltason varð í 2. sæti 
í -66 kg í U15. Fannar Júlíus-
son varð í 2. sæti í -55 kg í U15.
 -Umf. Selfoss/hp

Fjögur gull á 
Íslandsmóti

Vésteinn (fyrir miðju) varð tvöfaldur 
Íslandsmeistari í U18 og U21. Ljós-
mynd: Umf. Selfoss

Sveitarfélagið Rangárþing 

skemmtilegt verkefni í gangi 
sem miðað er að fólki sem er 
eldra en 60 ára. Það er íþrótta-
fræðingurinn Anna Rún Einars-
dóttir sem verður með skipu-
lagðar gönguferðir fyrir aldurs-
hópinn, en mjög góð stemning 
hefur myndast í hópnum og gott 
að drífa sig af stað. Gönguferð-
irnar eru farnar á þriðjudögum 

stað frá íþróttahúsinu á Hvols-
velli kl. 10. Mikil ásókn hefur 
verið í ferðirnar en alltaf er 
gaman að ganga saman í hópi af 
skemmtilegu fólki.

Eldri en 60 bjóðast 
spennandi göngu-

ferðir í Rangár-
þingi Eystra
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Opnuð hefur verið sýning 
á málverkum eftir Jó-

hönnu Heiðdal Harðardóttur 
á Bókasafninu í Hveragerði. 
Jóhanna er fædd og uppalin í 
Reykjavík en flutti með eigin- 
manni og börnum til Hvera-
gerðis á síðasta ári. Hún er leik-
kona og ferðamálafræðingur að 
mennt en síðustu ár hefur hún 
að mestu unnið í ferðabransan-
um en þó alltaf með listatengt 
verkefni samhliða hvort sem 
það er að leika, taka ljósmynd-
ir, skrifa nú eða að mála. Fyr-
ir tæpum tveimur árum síðan 
fann hún sig í algjöru andlegu 
þroti eftir margra ára ofkeyrslu 
og ákvað að endurskoða lífið 

með þeim tilgangi að minnka 
stress og hraða sem einkenndi 
lífið þá. Hún tók upp pensilinn 
og fór að gefa sér meiri tíma til 
að skapa og má þá segja að hún 
hafi loksins fundið tilgang sinn 
og hugarró og hefur málað alla 
daga síðan. 

 Sýningin ber yfirskriftina 
Innlit en um er að ræða aðra 
einkasýningu Jóhönnu. Sýn-
ingin mun standa út júní og er 
opin á sama tíma og bókasafnið; 
mánudaga kl. 11-18:30, þriðju-
daga-föstudaga kl. 13-18:30 og 
laugardaga kl. 11-14. 

Um sýninguna segir Önnanna
Ég hef alltaf verið með ríkt 
ímyndunarafl og ævintýra-
gjörn og fannst því tilvalið að 
sækja innblásturinn fyrir sýn-
inguna beint inn í minn eigin 
hugarheim þar sem litir og form 
dansa saman og búa til leikverk 
á striganum. Verkin eru unnin 
með akríl og blandaðari tækni 
á striga. Við bæti ég svo fullt af 
ímyndunarafli og slatta af til-
raunastarfsemi til að ná endan-
legri útkomu.

Jóhanna Heiðdal Harðardóttir – Önnanna 
- sýnir í Bókasafninu í Hveragerði

Kammerkór Norðurlands 
mun halda tónleika í Skál-

holti laugardaginn 12. júní 
kl:16. Kórinn var stofnaður 
skömmu fyrir aldamótin síðustu 
og í honum er söngfólk víðs 
vegar af Norðurlandi, allt frá 
Kópaskeri til Sauðárkróks og er 
ærið langt fyrir suma að mæta á 
æfingar. Ennþá lengra er þó fyr-
ir stjórnanda kórsins  Guðmund 
Óla Gunnarsson, en hann býr á 
Selfossi.  Hann nam hljómsveit-
arstjórn í Utrecht og Helsinki 
og hefur stjórnað fjölda hljóm-
sveita  og ýmsum kórum í gegn-
um tíðina.  

Kammerkór Norðurlands 
hefur flutt fjölbreytta tónlist á 
þessum rúmum 20 árum; þjóð-
lög, madrígala, popplög, kirkju-
tónverk, jafnvel kvikmyndatón-
list, en fyrst og fremst einbeitt 
sér að flutningi íslenskra tón-
verka sem mörg hver  hafa ver-
ið samin sérstaklega fyrir hann.  
Hann hefur gefið út 3 hljóm-
diska. 

„Við félagar í Kammerkór 
Norðurlands getum vart lýst því 
hve ánægð við erum með að fá 
nú loksins að halda tónleika, en 
á undanförnum mánuðum höf-

um við margoft skipulagt og 
undirbúið tónleika, en pestin 
ætíð hindrað framkvæmd.“ seg-
ir Ásgeir Böðvarsson, félagi í 
Kammerkór Norðurlands og 
bætir við: „Efnisskráin hjá okk-
ur ber þess kannski einnig merki 
að við erum í eins konar ástandi 
milli verkefna. Á fyrri hluta 
tónleikanna flytjum við valin 
kórlög frá Norðurlöndunum og 
einnig frumflytjum 4 gullfalleg 
ný lög eftir stjórnandann Guð-
mund Óla Gunnarsson við ljóð 
Páls Ólafssonar. 

Á seinni hluta tónleikanna 
verða flutt lög við ljóð Dav-
íðs Stefánssonar úr „Svörtum 
Fjöðrum“ en fyrir einu og hálfu 
ári minntumst við þess að 100 
ár voru liðin frá útkomu þeirrar 
frægu ljóðabókar og héldum þá 
allmarga tónleika á Norðurlandi. 
Þetta verkefni endaði svo með 
því að öll lögin voru tekin upp 
síðasta haust og hljómdiskur 
gefinn út fyrir jól. 

Lögin við ljóð Davíðs sem 
við flytjum að þessu sinni eru 
þau sem sérstaklega voru samin 
fyrir kórinn og völdu tónskáldin 
sjálf ljóðin og í sumum tilfellum 
var sama ljóðið valið tvisvar“ 

Norðlendingar halda tónleika í Skálholti, 
en stjórnandinn býr á Selfossi

Þjónustufulltrúi á skrifstofu
Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa í 50%
starf frá 1. ágúst nk. Um er að ræða afleysingu til eins árs. Starfsstöð er í Hveragerði, 
æskilegt er að vinnutími sé fyrir hádegi.

Skóla- og velferðarþjónustan er rekin af sjö sveitarfélögum í Árnessýslu en þau 
eru Bláskógabyggð, Flóahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Hrunamanna-
hreppur, Hveragerðisbær, Skeiða- og Gnúpverjahreppur og Ölfus.

Helstu verkefni:
· Umsjón með daglegri afgreiðslu skrifstofunnar
· Umsjón með skjalavörslu
· Umsjón með heimasíðu Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings

Hæfniskröfur:
· Góð tölvukunnátta og færni í notkun helstu forrita (Office, Outlook)
· Gott vald á íslensku og ensku
· Sjálfstæði í verkefnum og mikil skipulagshæfni
· Góð samskiptafærni og sveigjanleiki

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hrafnhildur Karlsdóttir, teymisstjóri Skóla- og vel-
ferðarþjónustu Árnesþings, hrafnhildur@arnesthing.is Umsókn ásamt starfsferilskrá
og upplýsingum um meðmælendur berist á netfangið hrafnhildur@arnesthing.is fyrir
24. júní 2021.

Laun eru samkvæmt  kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FOSS. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings óskar 
eftir félagsráðgjafa til starfa í barnavernd
Félagsráðgjafi óskast til starfa hjá Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings frá 
1. ágúst nk. Um er að ræða 100% starf með aðalstarfsstöð í Hveragerði. 

Skóla- og velferðarþjónustan er rekin af sjö sveitarfélögum í Árnessýslu en þau eru 
Bláskógabyggð, Flóahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Hrunamannahrepp-
ur, Hveragerðisbær, Skeiða- og Gnúpverjahreppur og Ölfus.

Helstu verkefni og ábyrgð:
· Móttaka barnaverndartilkynninga, greining og meðferð barnaverndarmála
· Þjónusta og ráðgjöf í málefnum barna og fjölskyldna
· Umsjón með og þátttaka í teymisvinnu og þverfaglegu samstarfi
· Umsjón með samþættingu barnaverndar á starfssvæði Skóla- og velferðar-rr

þjónustu Árnesþings
· Önnur verkefni sem falla undir lög og reglur á sviði barnaverndar og félagsþjónustu

sveitarfélaga

Menntunar og hæfniskröfur:
· Starfsréttindi sem félagsráðgjafi
· Reynsla af verkefnum á sviði félagsþjónustu og barnaverndar er nauðsynleg
· Lipurð í mannlegum samskiptum 
· Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi
· Áreiðanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hrafnhildur Karlsdóttir teymisstjóri, hrafnhildur@
arnesthing.is Umsókn ásamt starfsferilskrá og upplýsingum um meðmælendur ber-rr
ist á netfangið hrafnhildur@arnesthing.is  fyrir 24. júní 2021.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félagsráð-
gjafafélags Íslands. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Þeir  sem ráðnir eru til starfa hjá barnavernd þurfa að veita heimild fyrir
að leitað sé upplýsinga úr sakaskrá hjá Ríkissaksóknara.

Fljótsmörk 2, 810 Hveragerði - Sími 483 4000 - www.arnesthing.is
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Aðalfundur FOSS var vel 
sóttur af félagsmönnum. 

Að loknum aðalfundastörf-
um var dregið úr happadrætti 
og feðginin Hlynur Snær og 
Sæbjörg Eva tóku lagið fyrir 
fundargesti. Fundargestir tóku 
vel undir með þeim í söng. Á 
fundinum var eftirfarandi álykt-
un samþykkt: 

Ályktun aðalfundar FOSS 
stéttarfélags í  
almannaþjónustu 2021
Stór áfangi náðist í síðustu 
kjarasamningum við ríki, borg 
og sveitarfélög þegar samið var 
um styttingu vinnuvikunnar. 
Starfsmenn í dagvinnu geta stytt 
vinnuvikuna um allt að 4 tíma 
á viku. Til þess að þetta verði 
gerlegt þarf að eiga sér stað um-

bótarsamtal á vinnustöðum þar 
sem greining fer fram og allir 
möguleikar skoðaðir, tillögur 
lagðar fram og kosið.  Því mið-
ur sýnir tölfræðin okkur það að 
mörg sveitarfélög á landinu hafa 
ekki sinnt þessu verkefni eins 
og samningar kveða á um. Aðal- 
fundur FOSS skorar á sveitar-
félögin að  standa við gildandi 
kjarasamninga og gefa stofnun-
um rými til að klára þetta verk- 
efni.

Ályktun aðalfundar FOSS

Laust starf 
kennara í sérkennslu

Fjölbrautaskóli Suðurlands auglýsir eftir 100% stöðu sérkennara á starfsbraut.
Staðan er afleysing til eins árs.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Kennarinn ber ábyrgð á undirbúningi kennslu, kennslu og námsmati í greininni.
• Áhersla er á að skapa hvetjandi námsumhverfi.
• Tekur þátt í faglegu samstarfi, tileinkar sér nýjungar og sinnir starfsþróun.
• Mikil áhersla er lögð á þétt og mikið samstarf meðal kennara á starfsbraut.
• Hefur bein samskipti við forráðamenn umsjónarnemenda sinna.
• Situr kennarafundi og vinnur önnur störf sem honum eru falin og samrýmast gildandi kjara-

samningum, lögum og reglugerðum.

Hæfnikröfur
• Menntun í sérkennslufræðum.
• Leitað er eftir kennara sem getur kennt ensku á unglingastigi.
• Leyfisbréf sem veitir rétt til að nota starfsheitið kennari sbr. lög nr. 95/2019.
• Kennslureynsla í sérkennslu er mikilvæg.
• Faglegur metnaður, frumkvæði, öguð vinnubrögð og jákvætt hugarfar.
• Mjög góð hæfni í samskiptum og ríkur samstarfsvilji.

Almennar upplýsingar
FSu er framsækinn og metnaðarfullur framhaldsskóli sem hefur gildin – Fjölbreytni, sköpun 
og upplýsing í hávegum. Nemendur starfsbrautar koma af öllu Suðurlandi með margvíslegar 
greiningar.

Námsframboð fyrir nemendur starfsbrautar er fjölbreytt; bóknám, verknám, listnám, matreiðsla, 
textílnám, íþróttir, auk náms á hestabraut. FSu gegnir mikilvægu hlutverki í nærsamfélagi skólans, 
starfsandinn er góður með metnaðarfullan og öflugan mannauð.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Kennarasamband 
Íslands hafa gert. Tekið er mið af jafnréttisáætlun FSu við ráðningar í störf við skólann og eru öll 
kyn hvött til að sækja um.

Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi, afrit af prófskírteinum og 
leyfisbréfi kennara.

Tilgreina skal meðmælendur. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Umsókn 
skal senda á skolameistari@fsu.is

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2021.

Nánari upplýsingar veita:
Jóhanna Guðjónsdóttir, sviðstjóri starfsbrautar – johannagudjons@fsu.is , 849 0506
Olga Lísa Garðarsdóttir, skólameistari – skolameistari@fsu.is, 699 2125
Á www.fsu.is er að finna allar helstu upplýsingar um skólann.

Skólameistari

Bláskógabyggð auglýsir stöðu aðstoðarmatráðs í mötuneyti
Aratungu lausa til umsóknar. Bláskógabyggð leitar að jákvæð-
um og dugandi einstaklingi á líflegan og skemmtilegan vinnu-
stað. Við hvetjum einstaklinga til að sækja um starfið óháð kyni.

Starfshlutfall er um 55%. Laun og starfskjör samkvæmt
kjarasamningi sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. september nk.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júní 2021 en umsóknir
og fyrirspurnir skulu berast til sveitarstjóra á
netfangið asta@blaskogabyggd.is.

Aðstoðarmatráður
Meginverkefni:
· Aðstoð við matseld
· Umsjón með frágangi og þrif

Menntunar- og hæfniskröfur:
· Reynsla af starfi í eldhúsi 

æskileg
· Góð færni í

mannlegum samskiptum
· Stundvísi, frumkvæði

og sjálfstæði í starfi

Einn af velunnurum Víkur-
skóla hún Guðný Guðna-

dóttir kom færandi hendi í þann 
25. maí sl.  og færði ferðasjóði 
nemenda peningagjöf eins og 
hún hefur gert í mörg ár. Til-
efni gjafarinnar og skilyrði er 
að nemendur Víkurskóla séu 
reyklausir og noti hvorki tóbak 
né munntóbak. Guðný ávarpaði 
nemendur í 5.-7. bekk og hvatti 
þau til að neita aldrei tóbaks. 
Hún sagði þeim m.a. frá því 
að hún sjálf leggi ávallt fyrir 
andvirði þess sem hún myndi 
nota í tóbak ef hún neytti þess 
og peningana hefur hún notað 
til ferðast fyrir og jafnvel boð-
ið einhverjum með sér í slíkar 
ferðir. Guðný er nemendum 
Víkurskóla góð fyrirmynd og 
skólinn er henni þakklátur fyrir 

hennar gjafmildi. Guðný færði 
skólanum jafnframt laserbendil 
að gjöf. Það voru fulltrúar nem-
endaráðs í hópnum sem veittu 
gjöfunum viðtöku.

Velunnari Víkurskóla færir 
skólanum góða gjöf

Langþráður draumur hjá Fjall-
halla adventurers hefur ver-
ið að vera með skrifstofu og 
sölubás. Sá draumur er loks að 
verða að veruleika en Fjallhalla 
adventurers og Úthlíð ferða-
þjónusta hafa hafið samstarf. 
„Fjallhalla verður með sölu-
bás/skrifstofu og veita upplýs-
ingar í gólfskálanum í Úthlíð. 
Starfsfólk Fjallhöllu verður því 
með eftirlit með golfskálan-
um og kylfingum og alltaf með 

heitt á könnunni. Seldar verða 
veitingar af matseðli og drykk-
ir. Þetta er draumur hjá okkur 
báðum og erum við mjög spennt 
fyrir því að hefja þetta sam-
starf,“ segir Erla Þórdís Trausta-
dóttir. Til að fagna áfanganum 
verður boðið til veislu þann 11. 
júní fyrir áhugasama. Þar verða 
léttar veitingar og Unnur Malín, 
hæfileikaríka heimakonan, sér 
um að skemmta fólki. 

Úthlíð og Fjallhalla í samstarf
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ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg 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

Mið. kl. 21 - 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. 14 - PPG opinn 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, 

Mánamörk 1, 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. 19 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.

BÍLAR

KIRKJUR

HÚSNÆÐI ÓSKAST

HEILSA

ÓSKA EFTIR

S. 482 1944
dfs@dfs.is

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

VH Tækjaleiga
Til leigu 2,8 tonna minigrafa.

Upplýsingar í síma 892 5741.

Sími 482 1944 | selfoss@prentmetoddi.is

LJÓSMYNDA
PRENTUN

Allar algengustu 
stærðirnar

Sendu okkur 
myndirnar eða komdu 
með þær á USB-lykli

10x15 - 13x18 - 15x20 - 20x30

Selfosskirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 13.
júní kl. 11. Kirkjukórinn syngur, 
organisti Esther Ólafsdóttir,
j j y g ,

prestur Guðbjörg Arnardóttir.

Húsnæði óskast
Vil taka á leigu hús á kyrrlátum 
stað, utan þéttbýlis, í Árborg eða

g y

Ölfusi, til búsetu og skapandi
þ ý g

verka. Má vera með bílskúr. 
Uppl. í síma 777 5651.

Aðventistar
Safnaðarheimili aðventista, 
Eyravegi 67, Selfossi, 12. júní. 
Biblíulexíur kl. 11 og guðsþjón-
usta kl. 12, ræðu hefur Gavin
Anthony. Verið velkomin.

Hrepphólakirkja
Helgistund kl. 20 sunnudaginn 
13. júní. Umsjón með stundinni
hafa Stefán organisti og Óskar. 

j j

Allir velkomnir.

Rað- eða parhúsalóð
Óska eftir rað- eða parhúsalóð 

p

til kaups. Uppl. í síma 894 7621.

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

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

nuddmeistari,
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Netnámskeið
13. júní.

„Game-Changer“
innsæið og þú.

3ja vikna
sumarbomba

Upplýsingar á www.thesunflower.is.

Ljós og kærleikur

Aðalsafnaðarfundur
Þorláks- og Hjallasóknar verður 
haldinn í Þorlákskirkju miðviku-

daginn 16. júní 2021 kl. 20.

Á dagskrá eru venjuleg
aðalfundarstörf.

Sóknarnefnd

Söfnin á Eyrarbakka

Húsið er heillandi og sögufrægt 
kaupmannsheimili þar sem sögð 
er meira en 200 ára gömul saga 
verslunar og menningar. 
Sjóminjasafnið hýsir hið merka 
árskip Farsæl og undraveröld 
fugla og eggja er í Eggjaskúr. Í 
litla alþýðuhúsinu Kirkjubæ er 
sýning um byltingartímana þegar 
rafljós kom í hús og fólk eignaðist 
útvarp og gúmmístígvél.

Opið alla daga í sumar frá kl. 11–18.
sími 483 1504 • info@byggdasafn.is
www.byggdasafn.is 

E

Túngata

Búðarstígur

HÚSIÐ

EGGJASKÚRINN

KIRKJUBÆR

SJÓMINJASAFNIÐ

Hvernig væri að leggja leið sína á 
Eyrarbakka og heimsækja söfnin? 

Ratleikur um allt 
safnasvæðið er í boði 
fyrir alla fjölskylduna.

Samráðshópur Vegagerðarinn-
ar, Lögreglunnar, Umhverfis-

stofnunar og Vatnajökuls- 
þjóðgarðs hélt árlegan vorfund 
sinn 31. maí sl. 

Fyrrgreindar stofnanir eiga 
með sér gott samstarf, þar sem 
þungamiðjan er náttúruvernd, 
aðgengi, verndun innviða, ör-
yggi vegfarenda og ábyrg ferða-
hegðun á hálendi Íslands. Liður 
í samstarfinu eru fastir fundir 
að vori – þar sem farið er yfir 
stöðuna varðandi tímabundn-
ar vorlokanir á hálendisvegum 
(tímasetningar og mögulegar 
undanþágur), verkefni á kom-
andi sumri, skiltamál, viðhald 
og stikun vega, meðferð utan-
vegaakstursmála og fleira. 

Opnun fjallvega á vorin ræðst 
í grunninn af veðurfari og snjóa-
lögum. Vegir eru opnaðir þegar 
frost er farið úr þeim og ekki 
hætta á skemmdum. Það fellur 
að sjónarmiðum náttúruverndar, 
sérstaklega við akstursleiðir inn 
á og um viðkvæm svæði.

Á heimasíðu Vegagerðarinn-
ar má finna viðmiðunarupplýs-
ingar. Þar er tafla yfir opnunar-
dagsetningar helstu fjallvega á 
undanförnum 5 árum, sem gefa 
vísbendingar um hvenær má 
vonast eftir að fært sé orðið. Ef 
hægt er að opna fyrr, án þess 

að vegir og náttúra bíði tjón af 
því, er það gert. Ef ekki er unnt 
að opna vegi á meðaltalsdag-
setningu þessa tímabils,  geta 
ferðaþjónustuaðilar sótt um 
undanþágu, nema ástand vega 
og svæða leyfi það alls ekki.  
Ástand vega og svæða er metið 
í samstarfi Vegagerðarinnar, 
Umhverfisstofnunar og Vatna-
jökulsþjóðgarðs, m.a. með sam-
eiginlegum vettvangsferðum. 
Umhverfisstofnun og Vatna-
jökulsþjóðgarður sjá svo um að 
tryggja landvörslu á friðlýstum 
svæðum frá og með áðurnefndri 
meðaltalsdagsetningu og fyrr ef 
þörf er á. 

Á köldum vorum, þegar veg-
ir opna með seinna móti, er því 
gjarnan fyrsta verkefni land-
varða að hafa eftirlit með lok-
unum Vegagerðarinnar og reyna 
að stemma stigu við því að ekið 
sé framhjá þeim með tilheyrandi 
afleiðingum og skemmdum. Slík 
atvik eiga sér því miður stað og 
eru sameiginlegt vandamál allra 
þeirra aðila sem að samstarfinu 
koma. Samhliða þessu er unnið 
hörðum höndum að því að 
standsetja hreinlætisaðstöðu og 
aðra innviði, jafnóðum og unnt 
er, svo hægt sé að taka fagnandi 
á móti gestum sumarsins.

Vorfundur um hálendið



Miðvikudagur  2. júní 2021    15DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

Laust starf 
– vaktmaður í Iðu íþróttahúsi

Staða vaktmannsmanns Iðu - íþróttahúss FSu á Selfossi er laus til umsóknar 
frá og með 15. 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 18. júní 2021. Mikilvægt er að tilgreina meðmælendur í umsókninni.

Helstu hlutverk vaktmanns í Iðu eru m.a.:
• Umsjónarmaður hefur umsjón með íþrótthúsinu, áhöldum, munum, út-

lánum á húsnæði og húsmunum, dyravörslu, ræstingu, ljósum og hita.
• Aðstoðar húsvörð skólans þegar það á við.
• Baðvarsla er í höndum húsvarðar, hreinsun búnings-

klefa og áhorfendapalla eftir leiki og aðra notkun.
• Umsjónarmaður skal vinna tilfallandi störf við viðhald, s.s. lagfæringu á 

áhöldum og húsbúnaði, skipti á ljósaperum, minni háttar lagfæringar á vatns-
lagnakerfi, lagfæringar á dyraumbúnaði, skrám, gluggaumbúnaði og þau 
störf sem ekki krefjast sérstakrar fagþekkingar og/eða tækjabúnaðar.

• Umsjónarmaður annast ræstingu í Iðu á tímabilinu frá 15. maí til 15. ágúst.
• Hefur eftirlit með loftræsti- og hitakerfum, annast eftirlit með þeim.
• Hefur umsjón með öryggismálum og fylgist með myndavélakerfum í skólahúsnæðinu
• Hefur umsjón með hreinsun, slætti og viðhaldi lóðar og bílastæða.
• Auk ýmissa annarra verkefna sem til falla til í samvinnu við stjórnendur.

Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu við vinnu í íþróttahúsi/sundlaug.

Leitað er eftir skipulögðum og reglusömum einstaklingi með áhuga á að vinna með fólki. 
Umsækjandi þarf að hafa frumkvæði í starfi, færni í samskiptum, sveigjanleika í samvinnu.

Laun umsjónamanns fasteigna eru samkvæmt gildandi kjarasamningi FOSS og Fjármálaráðherra 
og stofnanasamningi FSu. Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar um starfið gefur húsvörður skólans, Karl Ágúst Hoffritz karl@fsu.is eða Olga 
Lísa Garðarsdóttir skólameistari, á netfangið, skolameistari@fsu.is eða í síma 480 8100 á skrif-
stofutíma. Frekari upplýsingar um skólann má finna á heimasíðunni, www.fsu.is

Skólameistari

Launakjör eru samkvæmt kjarasamn-
ingi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og viðeigandi stéttarfélags.

Með umsóknum um starfið skal 
fylgja skrá yfir menntun og starfsferil 
og afrit af leyfisbréfi, kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar með rökstuðningi fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið og upp-
lýsingar um umsagnaraðila. Fólk af 
öllum kynjum er hvatt til að sækja 
um.

Umsóknarfrestur er til og með 20. 
júní 2021. Nánari upplýsingar veitir 
Jóna Björg Jónsdóttir, skólastjóri í 
síma 480-5520 og jonabjorg@ker-
holsskoli.is Umsóknir sendist á net-
fangið jonabjorg@kerholsskoli.is

Kerhólsskóli auglýsir eftir íþróttakennara
Í skólanum eru rúmlega sjötíu nemendur 
í frá eins árs og upp í 10. bekk. Í Kerhóls-
skóla er lögð áhersla á einstaklingsmiðað 
nám, teymiskennslu og útinám. Unnið 
er samkvæmt hugmyndafræði „Uppeldi 
til ábyrgðar“. Leitað er eftir sjálfstæðum 
og drífandi einstakling með þekkingu og 
áhuga á skólastarfi.

Um er að ræða kennslu í skólaíþróttum, 
sundi og mögulega einhverjar fleiri greinar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
· Leyfisbréf sem kennari 
· Hæfnispróf sundstaða 

sbr. reglugerð nr. 814/2010
· Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð 
· Góð hæfni í samskiptum. 
· Færni í að vinna í teymum og að fjöl-

breyttum verkefnum.
· Þekking á Uppeldi til ábyrgðar er kostur.

Sveitarfélögin Hrunamannahreppur og Skeiða- og 
Gnúpverjahreppur leita að forstöðumanni félags-
miðstöðvarinnar Zero. Um er að ræða 60% starf 
með starfsstöð á Flúðum. 

Starfssvið
· Ber ábyrgð á, skipuleggur og mótar dagskrá 

félagsmiðstöðvarinnar.
· Hefur umsjón með félagsmiðstöðinni á opnunar-

tíma.
· Ber ábyrgð á og fer í ferðir/viðburði á vegum 

félags miðstöðvarinnar.
· Aðstoðar ungmennaráð sveitarfélaganna.

Menntunar- og hæfniskröfur
· Æskilegt að hafa lokið námi í tómstunda- eða 

uppeldisfræði eða tengdum greinum.
· Hafi reynslu af vinnu með unglingum.
· Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi ásamt 

skipulagshæfni.
· Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga en vinnutími og starfskjör 
eru sveigjanleg. 

Umsóknarfrestur er til 18. júní nk. en æskilegt er 
að starfsmaðurinn geti hafið störf eigi síðar en 15. 
ágúst n.k. eða eftir samkomulagi. Með umsókn 
skal fylgja starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi 
þar sem tilgreindar eru ástæður umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknum og fylgigögnum skal skilað á skrifstofu 
Hrunamannahrepps, Akurgerði 6, 845 Flúðir eða á 
netfangið hruni@fludir.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón G. Val-
geirsson, sveitarstjóri í síma 480-6600 eða á net-
fangið jon@fludir.is.

Heilsugæslan á Hvolsvelli opnar 
eftir gagngerar endurbætur

Heilsugæslan á Hvolsvelli 
opnaði þann 1. júní sl. eftir 

gagngerar breytingar á húsnæð-
inu. Lilja Einarsdóttir, sveitar-
stjóri, heimsótti heilsugæsluna 
þar sem Elínborg Dagmar 
Lárus dóttir, hjúkrunarfræðingur, 
sýndi henni breytingarnar. Búið 
er að breyta biðrými talsvert og 
það er nú mun opnara og nota-
legra fyrir gesti og sjúklinga. 
Búið er að gera blóðprufuher-
bergi beint inn af biðstofunni 
og því verður afgreiðsla á blóð-

prufudögum auðveldari. Öll 
vinnuaðstaða fyrir hjúkrun og 
lækningar hefur verið stækkuð 
og bætt í því skyni að vel fari um 
alla. Herbergi fyrir ungbarna-
vernd og skoðanir á börnum 
hefur verið endurgert og er nú 
mun rúmbetra og bjartara.

Lilja afhenti Birni G. Snæ 
Björnssyni, yfirlækni, blóm-
vönd og viðurkenningarskjal frá 
sveitarfélaginu og stilltu þau sér 
upp ásamt starfsmönnum heilsu-
gæslunnar sem voru á staðnum.

Forstöðumaður 
félagsmiðstöðvarinnar 
Zero
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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

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

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

Sími 897 8444

Laugardaginn 12. júní nk. 
opnar nýjasta ferðaleið 

Suður l ands sem nefnist Vita-
leiðin. Leiðin er tæplega 50 
km og liggur frá Selvogsvita í 
vestri að Knarrarósvita í austri. 
Vitaleiðin bíður upp á fjöl-
breyttan ferða máta meðfram 
strand lengjunni, heimsóknir inn 
í þrjú þorp og þrjá vita.

Vitarnir leiða ferðamenn 
inn á svæðið
Hugmyndin vaknaði hjá 
Markaðs stofu Suðurlands þegar 
verið var að vinna að ferða-
leiða verkefni þar sem meðal 
annars verið var að skoða ýmis 
þemu. Vitinn er sá sem hefur 
leið beint sjómönnum og stýrt 
þeim á áfangastað í gegnum 
árin. Þannig tengjum við vit ana 
inn í ferðaþjónustuna og nýtum 
þannig vitana til að leiðbeina 

Formleg opnun Vitaleiðarinnar 

ferðamönnum inn á svæðið og 
um svæðið, segir í tilkynningu 
frá Markaðsstofu Suðurlands. 

Verkefnið er samvinnu verk-
efni Markaðsstofu Suður lands 
og sveitar félaganna Ár borgar 
og Ölfuss sem hófst árið 2019. 
Sam starfið byggðist á því að 
ramma inn leiðina og draga 
fram tækifærin og fjöl breyti-
leikann sem ferðaleiðin bíður 
upp á fyrir gesti að upplifa. 
Auk þess voru þjónustuaðilar á 
svæðinu kallaðir í vinnustofur 
til að koma með sitt innlegg inn 
í vinnuna og verkefnið. Afurð 
samvinnunnar er Vitaleiðin sem 
verður formlega opnuð á laugar-
daginn.

Vitaleiðin öðruvísi en 
það sem fyrir er
Markmiðið með Vitaleiðinni er 
að draga athygli ferðamanna, 

bæði innlendra og erlendra, 
að svæðinu sem liggur á milli 
vitanna Selvogsvita og Knarrar-
ósvita. Vitaleiðin er steinsnar 
frá þjóðvegi 1 og Gullna hring-
num og er góð viðbót í flóru 
ferða leiða á Suðurlandi og á 
Íslandi. Hún bíður upp á marga 
mögu leika í þróun áfangastaða, 
hjálpar til að laða gesti að 
svæð inu og leiða þá í gegnum 
þorpin þrjú, Þorlákshöfn, Eyrar-
bakka og Stokkseyri. Innan 
svæðisins má upplifa fjölbreytta 
náttúru og dýralíf, þá sögu og 
menningu sem svæðið býr yfir 
og fjölbreytta afþreyingu og 
þjónustu. Vitaleiðin er tilvalin 
fyrir þá sem vilja ferðast hægar 
yfir, njóta og vinda ofan sér með 
aðstoð kyrrðarinnar í náttúrunni 
en um leið soga í þig orkuna 
frá Atlantshafinu. Tilvalið er 
að nýta helgina til að byrja að 
kynna sér Vitaleiðina með því að 
ganga, hjóla eða hlaupa styttri 
eða lengri leið á Vitaleiðinni 
t.d. frá Knarrarósvita í austri 
eða Selvogi og mætast við 
Stað á Eyrarbakka um kl. 13 á 
laugardaginn þegar bæjarstjórar 
Árborgar og Ölfuss opna Vita-
leiðina formlega.

Um að gera að kynna sér Vitaleiðina betur, bæði fyrir heimamenn og aðkomufólk.


