
Miðvikudagur  11. ágúst 2021    1DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

Miðvikudagur 11. ágúst 2021Síðan 1968
54. árgangur

Sími 482 1944 · dfs@dfs.is · www.dfs.is
Eyravegi 25 · 800 SelfossNr. 2610

SVANSMERKIÐ

Prentgripur
1041 0858

TOYOTA SELFOSSI
Fossnesi 14, Selfossi, 
Sími: 480 8000, toyotaselfossi.is

FRAMÚRSKARANDI
ÞJÓNUSTA
VIÐ TOYOTA EIGENDUR Á SUÐURLANDI

SelfossiFáðu 
fagmann
í verkið

Háheiði 10, Selfossi
S. 699 1985 / 823 6656

Það er engin lognmolla í 
kringum Gunnlaug Ingimars-

son, íbúa á Sólheimum. Gunn-
laugur eða Gulli eins og hann 
er kallaður rekur þar Pósthús og 
Bókaverslun, stýrir nytjamark-
aði og sinnir kirkjuvörslu. Gulli 

við Bókabæina Austanfjalls. Við 
fengum heimboð til Gulla og 
tókum spjall, en Gulli hefur búið 
á Sólheimum undanfarin þrjú 

Heilmikið hefur verið að gera og 
Gulli ánægður með sumarið og 
viðskiptavinina.

Búðin stækkuð og rými 
til skrafs og lesturs 
Það er ljóst að Gulli er fram-
kvæmdamaður því frá því að 
verslunin opnaði, Bókabúð 

Gulla, hefur hann stækkað hana 
og gert þannig úr garði að hægt 
er að setjast niður og ná sér í bók 
að lesa eða eiga gott spjall. „Það 
hefur verið mikið að gera í sumar 
og fólk ánægt með breytingarn-
ar. Þetta er eina bókaverslunin 
í sveitinni og það koma margir 
hingað til að versla,“ segir Gulli. 
Þá vill hann koma á framfæri 
þökkum til Bókabæjanna Aust-
anfjalls fyrir að styðja við sig 
með ráðum og dáð. 

Vill rafskutluvæða 
pósthúsið
Gulli sinnir útburði á pósti sam-
hliða því að reka pósthúsið á 
Sólheimum. „Ég er með tillögu 
í gangi núna, að fá rafskutlu til 
þess að auðvelda mér útburð-
inn.“ Gulli segir að það mál sé í 

skoðun og hann vonist eftir því 
að fá niðurstöður í það sem fyrst.

Tekur á móti bókum og varningi
Fólk í sveitinni þekkir Gulla 
orðið vel og heimsækja hann í 
bókabúðina. Þangað kemur fólk 
með bækur sem Gulli tekur við 
og kemur áfram. Þá er hægt að 
skilja eftir ýmsan varning sem fer 
á nytjamarkaðinn. Þá hefur verið 
vinsælt að skrifa póstkort til ætt-
ingja og fá Gulla til að koma því 
áleiðis í póst. „Ég er afskaplega 
ánægður með að fá fólk til mín. 
Mér hefur verið vel tekið bæði 
af öllum hér á Sólheimum og á 
Suðurlandi. Það er mjög gott að 
vera hér,“ segir Gulli. Við bend-
um fólki á að renna við hjá Gulla, 
fá spjall og kannski kippa eins og 
einni bók með í leiðinni. -gpp

Gulli í bókabúðinni ánægður með sumarið
HSU tekur við sjúklingum 

af Landspítala
Heilbrigðisstofnun Suður-

lands mun útbúa allt að 10 
til 15 sjúkrarými til viðbótar við 
það sem nú er. Þetta er liður í 
aðgerðum stjórnvalda til þess 
að létta undir með álagi á Land-
spítala. Ýmsar leiðir verða farn-
ar til þess að koma sjúklingum 
fyrir en fæðingardeild spítalans 
verður meðal annars færð tíma-
bundið til. Þá verður rúmum 
bætt við á bráðadeild spítalans. 

Þurfa síður að senda 
sjúklinga frá sér
Með aðgerðunum stendur einn-
ig til að auka við getu bráða-
deildar til að sinna sjúklingum 
lengur og þurfa síður að senda 
þá frá sér og þannig hjálpa til. 
Bráðamóttakan verður efld með 

fjölgun rúma og tækjabúnaðar. 
Þá sagði Díana í samtali við 
Ríkisútvarpið að samhliða verði 
ráðist í að ráða inn mannskap 
við stofnunina bæði í sýnatökur 
og önnur störf. 

Starfsfólkið staðið 
sig frábærlega
Díana Óskarsdóttir, forstjóri 
HSU, vill koma því á fram-
færi að starfsfólkið hafi staðið 
sig frábærlega og allir ætli að 
leggjast á eitt við að bregðast 
við þeim áskorunum sem heil-
brigðiskerfið stendur frammi 
fyrir. Þá leggur hún áherslu á 
að þjónusta verði eftir sem áður 
tryggð, bæði fæðingarþjónusta 
sem önnur þjónusta þó þrengt 
verði að henni. -gpp

Mynd: Dagskráin/GPP

Nemendur Stekkjaskóla hefja skólagöngu í Bifröst

Í tilkynningu frá Sveitarfélag-
inu Árborg kemur fram að 

skólastarf muni hefjast í frí-
stundaheimilinu Bifröst á Sel-

-
kvæmdum á húsnæði og skóla-
lóð Stekkjaskóla og því mun 

-
heimilinu Bifröst við Vallaskóla. 

Þar er hægt að taka á móti öllum 
nemendum skólans á einum 
stað og halda vel utan um nem-
endahópinn. Gott aðgengi er að 
skólalóð Vallaskóla og íþrótta-
mannvirkjum í næsta nágrenni. 
Áætlað er að hefja kennslu í 
húsnæði Stekkjaskóla þann 20. 
september nk. Síðustu daga 

hafa skólastjórnendur skipulagt 
skólastarf Stekkjaskóla miðað 
við kennslu í Bifröst í góðu 

-
endur frístundar og Vallaskóla 
en þessi breyting á fyrirhugaðri 
skólabyrjun sýnir vel góða sam-
vinnu og lausnamiðaða hugsun í 
skólasamfélaginu.“ -gpp
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Laugalandsskóli í Holtum 
auglýsir eftir

Stuðningsfulltrúa / skólaliða 

Okkur vantar áhugasaman og duglegan 
einstakling til þess að taka að sér 
stuðningsfulltrúa- og skólaliðastörf frá og með 
næstu mánaðarmótum. Um er að ræða 100% 
starfshlutfall. Karlmenn hvattir til að sækja um. 
Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við 
undirritaðan til þess að fá frekari upplýsingar.

Yngvi Karl Jónsson
Skólastjóri 
yngvikarl@laugaland.is
862 9530

vantar áhugasaman og duglegan
kling til þess að taka að sér 

ningsfulltrúa- og skólaliðastörf frá og m
tu mánaðarmótum. Um er að ræða 100
shlutfall. Karlmenn hvattir til að sækja u
gasamir vinsamlegast hafið samband v

j

rritaðan til þess að fá frekari upplýsing

ningsfulltrú

Karl Jónsson
ri

augaland.is

Sendibílar á Suðurlandi

ÚTSALAN

Frestun afmæliskaffis fyrir  
75 ára íbúa Árborgar

Í ljósi sóttvarnatakmarkana í samfélaginu 
verður Sveitarfélagið Árborg að fresta 
fyrirhuguðu afmæliskaffi fyrir íbúa sem 
urðu 75 ára á árunum 2020 og 2021 
sem halda átti fimmtudaginn. 12. 
ágúst nk, á Hótel Selfossi. Stefnt er á að 
halda afmæliskaffið í haust og munu 
hlutaðeigandi fá nánari upplýsingar 
síðar.

Sveitarfélagið Árborg

Elín Árnadóttir í Hrífunesi með ljósubörnin sín
Hin merka húsmóðir og ljós-

móðir Elín Á Árnadóttir 
í Hrífunesi í Skaftártungu var 
fædd í Pétursey í Mýrdal árið 
1886. Hún náði háum aldri, varð 
87 ára en hún lést árið 1973. Elín 
varð ljósmóðir í Skaftártungu í 
Vestur-Skaftafellssýslu aðeins 
23 ára gömul. Eiginmaður henn-
ar var Jón Pálsson bóndi en þau 
bjuggu í Hrífunesi frá 1910 til 
1963 er Árni sonur þeirra tók 
við búskapnum.

Á dögunum afhentu Hrífu- 
nesbændurnir, þau Sigurður 
Garðarsson og kona hans Inger 
Langfeldt, þeim Þórði Tómas-
syni í Skógum og Andra Guð-
mundssyni núverandi safnstjóra 
á staðnum mynd til varðveislu 
af stórum hluta þeirra barna sem 
Elín tók á móti. Myndirnar voru 
teknar þegar börnin voru kom-
in á fullorðinsaldur. Myndinni 
svipar til skólaspjalda sem al-
geng voru hér áður við útskrift 
úr héraðsskólum. 

Á myndinni er Elín ljósmóðir 
ásamt 104 börnum sem er stór 
hluti þeirra barna sem hún tók á 
móti. Elín fékk myndina að gjöf 
frá sveitungum sínum árið 1956 
sem þakklætisvott fyrir áralanga 
þjónustu en hún starfaði í hart-
nær hálfa öld sem ljósmóðir í 
heimasveit sinni.

Þórður hélt ávarp í tilefni 
þessarar gjafar, hann nefndi 
hversu orðlögð gestrisnin hefði 
verið í Hrífunesi hjá Elínu og 

Jóni  Pálssyni og börnum þeirra.  
Margar ógleymanlegar minn-
ingar ætti hann við það góða 
heimili  og þá miklu gestrisni 
sem mætti honum í Hrífunesi.  
Hann minntist þess að hafa setið 
að málsverði þar með Krisjáni 
Eldjárn, forseta Íslands „Og er 
enn í munni mér bragðið af ný-
veiddum sjóbirtingnum sem var 
þar á borðum“. Þórður þakkaði 
gjöfina og hann hefur oft hugs-
að til þessarar myndar sem hann 
telur einstaka. Fátítt er að til sé 
mynd af ljósmóður með ljósu-
börnin sín en hún rammar á fal-

legan hátt inn ævistarf hinnar 
merku konu, Elínar Árnadóttur.   

Að lokum afhenti Sigurður og 
Inger húsbændunum á Skógum, 
þeim Þórði og Andra, nýja bók 
um ferðaþjónustuna í Hrífunesi. 
Með í för var Guðni Ágústsson 
fyrrum landbúnaðarráðherra 
sem þakkaði Þórði fyrir hönd 
þeirra hjóna þessa dýrmætu og 
einstöku stund. Hann fór hlýjum 
orðum um hið einstaka ævistarf 
Þórðar Tómassonar í Skógum. 
Án hans hefði safnið í Skógum 
aldrei risið.

Guðni Ágústsson, Þórður Tómasson, Sigurður Garðarsson, Inger Langfeldt, 
Andri Guðmundsson.

Hringur Verzlun opnaði 
í Hveragerði í lok júlí í 

klukkuhúsinu, Austurmörk 7. 
Verslunin er rekin af tveimur 
systrum, þeim Irpu Fönn Hlyns-
dóttur fasteignasala og viðskipta 
fræðinema og Ímu Fönn Hlyns-
dóttur arkitektanema. Verslunin 
var opnuð þann 22. júlí síðast-
liðinn og hefur fengið góðar 
viðtökur og hlakkar þeim systr-
um mikið til komandi tíma.

Þær systur hafa áður unnið 
saman í verslun í þó nokkur ár 
og þá mótað með sér hugmyndir 
um hvað þær myndu vilja gera 
og hvernig þær myndu vilja 
hafa fyrirkomulagið. Þegar 
að Irpu vantaði verkefni eftir 
fæðingarorlof og Ímu vantaði 
verkefni til þess að vinna að 
samhliða krefjandi námi varð úr 
að opna verslun.

„Fyrst um sinn átti þetta 
einungis að vera netverslun en 
síðan bauðst okkur rosalega 
flott aðstaða fyrir verslunina 
þannig að við gátum bara ekki 
sleppt því tækifæri,“ segir Irpa. 
Vefsíðan overzlun.is opnar von 
bráðar og kemur verslunin til 
með að senda vörur um allt 
land.

Hringur Verzlun er „slow liv-
ing concept“ verzlun sem selur 
vandaðar og klassískar vörur úr 
gæðahráefnum frá framleiðend-
um um allan heim sem eiga það 
allir sameiginlegt að vera með 
skýra umhverfisstefnu og um-
hugað um áhrif sín ásamt því að 

framleiða vandaðar vörur sem 
endast. Hringur verzlun býður 
meðal annars upp á kaffivélar, 
kaffi, farmál, matcha-te, rúm-
föt, handklæði, sparkling tea og 
aðra óáfenga, fína drykki, ýms-
ar vörur í „Japandi“ stíl. 

„Mögulega er það frekar sér-
stakt að vera í raun verslun sem 
byggir frekar á því að fólk versli 
sjaldnar en oftar og vera versl-
un sem hvetur til þess að kaupa 
vandaðar vörur og velja vel. Við 
vildum gera eitthvað annað en 
aðrir þannig að það er ekki bara 
hugsunin og vöruúrvalið sem 
er öðruvísi heldur er verslunin 
sjálf sett upp á einstakan hátt“ 

segir Íma þegar hún fer yfir útlit 
verslunarinnar. 

Verslunin er sett upp í lík-
ingu við stúdíóíbúð með af-
greiðsluborði í henni miðri og 
„walk-in“ lager. „Við höfum 
einnig einsett okkur að halda 
álagningu í lágmarki og vera 
frekar með sanngjarnt verð 
alltaf frekar en að hafa útsölur 
og afslætti. Með því að sleppa 
útsölum ættum við að komast 
nær því markmiði sem við höf-
um sett okkur, sem er að gefa af 
okkur til málefna heimilislausra 
á hverju ári,“ segir Irpa spennt 
fyrir nýju verkefni.

Glæsileg verslun opnar í Hveragerði
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Vilt þú vinna 
á líflegum
vinnustað?

ALLA LEIÐ

N1 Hvolsvelli óskar eftir að ráða kraftmikið og þjónustulipurt starfsfólk 
til framtíðarstarfa. Um er að ræða fullt starf í vaktavinnu. Þjónustustöðin 
okkar er fjörugur vinnustaður sem iðar af mannlífi frá morgni til kvölds.

Helstu verkefni:
• Almenn afgreiðsla 
• Þjónusta við viðskiptavini 
• Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni

Hæfniskröfur:
• Reglusemi og stundvísi áskilin
• Samskiptafærni og þjónustulund
• Reynsla á sambærilegu starfi er kostur

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

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

440 1000      n1.is
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Gáta vikunnar
Ég er í grennd við Austurvöll. 
Á mér skáldjöfur forðum bjó. 
Áður hýsti ég álfa og tröll. 
Um óvin stundum hring ég sló. ??

??
Svar við gátu í blaði 2609: MESSA

1. Kyndilmessa - 2. Jónsmessa - 3. Krossmessa - 4. Sviðamessa

Vísnagátur-höf: 
Ármann Dalmannsson

Útg. Bókaútgáfan SKRUDDA

 

Ég þakka kærlega fyrir þetta tækifæri að taka þátt í Matgæðingi 
vikunnar og langar að ljúka með því að skora næst á vinkonu 
mína hana Valgerði Knútsdóttur að koma með einhvern girni-
legan rétt í næsta blaði.

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

Matgæðingur vikunnar er 
Greta Sverris dóttir.

Einn af mínum uppáhalds-
réttum er kjúklinga og spínat 
cannelloni. Þetta er þægilegur 
réttur sem er auðvelt að setja 
saman og tilvalinn í huggulegt 
matarboð.

Kjúklinga og spínat canneloni:
Fersk lasagnablöð - Þar sem ég 

hef ekki átt auðvelt með að 
finna cannelloni rör þá nota 
ég ferskar lasagnaplötur, 
sker þær í tvennt og rúlla 
þeim upp í rör. 

Rifinn kjúklingur (kaupi oft 
heitan tilbúinn kjúkling og 
ríf hann niður)

1 poki af spínati
1-2 dósir af góðri pastasósu, 

nota stundum Hunts Four 
Cheese. 

1 ½ bolli rifinn ostur (gott að 
blanda Parmesan, Mozz-
arella og Cheddar)

1-2 laukar – eftir smekk
Hvítlaukur að smekk –  smátt 

saxaður eða pressaður.

Ég hreinsa kjúklinginn af bein-
unum og ríf hann niður með 
tveimur göfflum og set í skál. 
Sker niður grænmetið, steiki á 
pönnu þar til það er mjúkt og 
bæti hvítlauknum út í síðast 
svo hann brenni ekki á pönn-
unni. Tek pönnuna af hitanum 
og hræri síðan kotasælunni út 
í ásamt spínatinu.  Síðan bæti 
ég rifnum kjúklingnum út í 
blönduna og um helmingnum 
af rifna ostinum.  Krydda með 
salti og pipar.

Set smá pastasósu neðst í 
eldfast mót og byrja síðan að 
fylla rörin og raða ofan á sós-
una.  Set vel í hvert rör, betra 
að þau séu vel full.  Raða þeim 
síðan þétt í mótið og ef ég er 
með afgangsfyllingu, treð ég 
henni inn í rörin frá hlið og set 
meðfram.

Síðan helli ég afgangnum 
af pastasósunni yfir rörin og 
hyl þau alveg, dreifi síðan af-
gangnum af ostinum yfir og 

Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

baka í 180 gráðu heitum ofni í 
um 25 mínútur.

Með þessu er frábært að 
hafa gott, ferskt salat og hvít-
lauksbrauð að eigin vali.
 
Eftir svona máltíð er gott að fá 
ferska skyrtertu í eftirrétt.

Skyrterta með berjum
1 stór dós af vanilluskyri – má 

líka nota crème brúlúe (nota 
Ísey)

½ l rjómi
Lu kanilkex – 1 pk
50 gr. smjör
Frosin berjablanda eða kirsu-

berjasósa í fernu

Þeyti rjómann og blanda skyr-
inu varlega saman með sleif.

Myl Lu-kexið  (ég nota 
oft matvinnsluvél) og bræði 
smjörið út í og dreifi síðan 
kexinu í botninn á fallegu 
formi, þrýsti því niður til að 
gera þéttan botn.

Dreifi síðan rjóma/skyr-
blöndunni yfir botninn og kæli 
kökuna í ísskáp.

Ef þið notið frosnu berja-
blönduna, þá þarf að setja hana 
í pott, leyfa henni að sjóða smá 
saman þar til hún verður að 
sósu – þar sem berjablandan er 
smá súr má setja smá sætuefni 
út í hana, annað hvort sykur 
eða annað sætuefni að vild.  
Setjið sósuna út á kökuna þeg-
ar sósan hefur kólnað, eða bara 
rétt áður en hún er borin fram.  
Sama með kirsuberjasósuna úr 
fernunni, henni er bara hellt 
yfir kökuna.

Í júní fórum við fjölskyldan í útilegu í Vest-
mannaeyjum. Við áttum virkilega góðan 

tíma saman, nutum þess að vera í fellihýsinu 
okkar á milli þess sem við fórum um eyjuna 
og hittum frábært fólk. Á aðfaranótt sunnu-
dags kom mikill vindur. Á milli vindhviða varð 
dúnalogn og svo allt í einu skullu á 
miklar vindhviður. Þetta hljóm-
aði óþægilega í okkar eyrum 
og bjuggumst við við 
því að fortjaldið fyki 
af á hverri stundu en 
það kom morgun 
og fortjaldið stóð 
enn. Á meðan við 
skruppum í sund 
um morguninn 
gekk aftur á með 
vindhviðum og 
fortjaldið fauk rétt 
á meðan við fórum 
í sund. Nágrannar 
okkar voru svo yndis-
legir að þeir björguðu 
því sem bjargað varð. 
Þau tóku stangirnar niður 
og festu fortjaldið niður með 
steinum. Þessi upplifun varð ekki til 
þess að við seldum fortjaldið og keyptum okkur 
uppblásið heldur kenndi þetta okkur að vera 
með betri festingar. Betri bönd og betri hæla. 
Þetta kenndi okkur líka það að það er gott að 
eiga góða granna. Þessi upplifun kenndi okkur 
að vera betur undirbúin undir vind og kom sér 
afar vel þegar við lentum í miklu roki á N1 
mótinu á Akureyri stuttu síðar og viti menn. 
fortjaldið stóð það af sér. 

Leyfðu erfiðleikunum að gera þig betri en 
ekki bitrari sagði metsöluhöfundurinn og prest-
urinn  Rick Warren eitt sinn. Þessi setning hefur 
setið fast í huga mér síðan ég heyrði hana fyrst. 
Við Íslendingar þekkjum vel til þess að veður 
er fljótt að breytast. Við ferðamenn segjum við 
gjarnan „ef það rignir,bíddu í fimm mínútur 
og þá gæti verið komin sól.“ Ég held að þetta 
hugarfar hafi komið okkur langt. Þetta hugarfar 
vonar hefur gert það að verkum að við höfum 
staðið saman í gegnum náttúruhamfarir og hina 
ýmsu erfiðleika. Það sást vel þegar heims-
faraldur skall á að við fórum að hlýða Víði og 
vildum gjarnan komast í gegnum þetta eins vel 
og við gátum, saman.  

Nú stöndum við enn á ný frammi fyrir 
erfiðleikum. Mín von er að við komumst öll í 
gengum þessa fjórðu bylgju Covid sem sigur-
vegarar. Það sem ég á við með því er að við 
komumst í gegnum þessa bylgju betri en ekki 
bitrari. Ekki bitur út í stjórnvöld, ekki dæmandi 
náungann, ekki dæmandi aðrar þjóðir eða þá 
ferðamenn sem koma til landsins okkar. Við 
getum orðið sterkari sem einstaklingar. Við get-

um horft inn á við og skoðað hvernig við sem 
einstaklingar getum orðið betri en ekki bitrari. 
Hvernig getum við orðið betri fyrirmynd fyrir 
samferðafólk okkar, fjölskyldu okkar og sam-
starfsmenn? Hvernig getum við haft jákvæð 
áhrif? 

Til þess að við getum orðið betri 
en ekki bitrari þegar við lendum 

í erfiðleikum þá þurfum við 
að viðurkenna hvernig 

okkur líður. Tala við 
einhvern sem við 
treystum og velja 
það að næra okkur 
á jákvæðan hátt, 
andlega og líkam-
lega.

Það sem hefur 
reynst mér vel 

að gera er að: 
1. Tala við einhvern 

sem ég treysti. Ber-
skjalda mig. Ekki á 

þann hátt að viðkomandi 
sé endilega sammála mér í 

öllum mínum biturleika heldur 
að viðkomandi geti verið góður af-

ruglari fyrir mig. 
2. Skrifa niður hugsanir mínar og þankaganga 

daglega. Vera heiðarleg við sjálfa mig þann-
ig að ég átti mig á því hvað er að grassera í 
„hausnum“ á mér. 

3. Velja það að hlaða mig líkamlega, andlega 
og félagslega á hverjum degi. Líkamleg 
hleðsla fyrir mig er mjög gjarnan að byrja 
daginn á næringarríku boozt, drekka vel 
af vatni og gera Pilates æfingu á dýnunni 
minni heima. Andlega hleðsla er að skrifa, 
biðja og eiga t.d góða stund í heita pottinum. 
Félagsleg hleðsla er misjöfn. Getur verið allt 
frá því að eiga góða stund með fjölskyldunni 
til þess að hitta góða vinkonu í kaffi eða fá 
góða vini í matarboð. Fer allt eftir aðstæðum 
hverju sinni. 

4. Síðast en ekki síst þarf ég svo að minna 
sjálfa mig á að vera þakklát með því að 
skrifa þakklætislista niður á hverjum degi. 

Þessi þættir og fleiri er nokkuð  sem ég hef gert 
lengi og er ástæða þess að ég bjó til dagbókina 
Finnum jafnvægi mitt í heimsfaraldri. Ég vil 
svo gjarnan að fleiri fái verkfæri í hendurnar til 
að upplifa jafnvægi þegar stormar lífsins blása. 
Dagbókin kemur formlega út í þessari viku. Ef 
þú vilt fá eintak geturðu haft samband við mig 
á samfélagsmiðlum undir nafninu @gunnas-
tella eða í síma 694 9881. 

Hafðu það sem allra best, 
Gunna Stella

Betri en ekki bitrari

Panta tíma í ráðgjöf og/eða heilsumarkþjálfun - www.gunnastella.is - Hlaðvarp: Einfaldara líf 
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Risa vefblað
komið út á husa.is
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Græn
vara

afsláttur
20%
LADY innimálning

Þvottavél 7kg
1805436

Handlaugartæki
7911087

79.990 kr

Verkfæraskápur
5024495

Háþrýstidæla
5254202

Borvél 12V
5247032

Höggborvél
5246034

Gasgrill GEM 310
3000613

Sorpflokkunarsett
2002881

30%

14.685 kr

10.280kr

Allt klárt fyrir haustið

HÚSASMIÐJUDAGAR

19%

799 099090
64.990kr

49.995 kr

42.495kr

15%

Pallaolía og 
pallahreinsir

afsláttur
20%

Jotun 
útimálning

afsláttur
20%

dæla

24%

26.245 kr

19.995kr
42.415 kr

31.790kr

17.995 kr

10.797kr

40%25%

32.495 kr

24.370kr

25%

51.995 kr

38.995kr

25%
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Sunnulækjarskóli
Starf stuðningsfulltrúa við Sunnulækjarskóla eru laust til umsóknar.
Upplýsingar um helstu verkefni og hæfniskröfur má finna á ráðn-
ingarvef sveitarfélagsins Árborgar: https://starf.arborg.is

Í skólanum verða um 680 nemendur og þar er lögð áhersla á 
sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, 
teymisvinnu, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem að 
skólastarfinu koma.
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja 
um. Vakin er athygli á stefnu sveitarfélagsins um jafnt hlutfall 
kynjanna í störfum hjá Árborg og að vinnustaðir endurspegli 
fjölbreytileika samfélagsins. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.
Frekari upplýsingar veitir skólastjóri í síma 480 5400 eða tölvu-
pósti, birgir@sunnulaek.is.
Sótt er um starfið á vef Sveitarfélagsins Árborgar,  
https://starf.arborg.is.  
Umsóknarfrestur er til 16. ágúst en ráðið er í stöðurnar frá  
23. ágúst 2021

Skólastjóri

Rangárþing eystra

Leikskólinn Örk á Hvolsvelli  

auglýsir lausar stöður
75-100% stöður leikskólakennara

Leikskólinn Örk er 5 deilda leikskóli þar sem starfa um 100 

hressir nemendur og um 35 kennarar og starfsmenn. Uppeldis 

stefna Arkarinnar byggir á hugmyndafræði hugsmíðahyggju. 

Hugmyndafræðin felur í sér að börnin séu leitandi, gagnrýnin og 

tileinki sér þekkingu og skilning með ígrundun, lausnaleit, rök-

hugsun og að þau læri að nýta sér það í leik og starf. Að börn 

geti tekið vel ígrundaðar ákvarðanir sem byggðar eru á þekkingu 

þeirra og gildismati.

Hæfnikröfur kennara:

• Leyfisbréf kennara.

• Góð íslenskukunnátta skilyrði í ræðu og riti.

• Búa yfir góðri færni í mannlegum samskiptum.

• Sýna frumkvæði, sveigjanleika, sjálfstæði og metnað fyrir 

starfi sínu.

• Þeir þurfa að vera tilbúnir til að vinna að uppeldi og menntun 

barna í samræmi við námskrá og í nánu samstarfi við stjórn-

endur.

• Tölvukunnátta þ.e. geta unnið á Office pakkann.

Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst nk.

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um.

Umsóknum skal skila ásamt ferilskrá og meðmælum á heima-

síðu leikskólans http://ork.leikskolinn.is/ undir flipanum - Upp-

lýsingar – Starfsumsóknir.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum FL við SÍS. Fáist ekki 

leikskólakennari er heimilt að ráða í stöðuna til eins árs.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sólbjört Sigríður Gests-

dóttir leikskólastjóri í síma 848 4270 eða með tölvupósti á  

leikskoli@hvolsvollur.is.

Rökkvi Hljómur Kristjánsson 
er afdaladrengur sem býr í 

Hólum á Rangárvöllum innan 
um foreldra sína, systkini og 
önnur íslensk húsdýr. Hann fór 
ungur til náms í hámenningar-
staðnum í neðra og síðar til 
frekara náms tveimur ám vestar. 
Ber hann þess lítil merki. Nú 
langt genginn í þrítugt unir hann 
hag sínum vel sem heimaalinn 
innansveitarmaður og horfir 
fram á við með bjarta framtíð 
að baki.

Hvaða bók ertu að lesa núna?
Þessa stundina er sú bók sem 
lengst hefur legið á náttborðinu 
hjá mér Glæpur við fæðingu 
eftir Trevor Noah. Áhuginn á 
henni er því miður ekki meiri 
en svo að hún er búin að liggja 
þar í rúmt ár. Þetta er þó að 
ýmsu fróðleg lesning sem segir 
á skoplegan máta frá framgangi 
ungs manns í afar heftandi og 
erfiðu samfélagi hvar margt 
er manni sjálfum mjög fram-
andi. Einnig hef ég nýlega lesið 
Birting eftir Voltaire og ann-
að bindi Fimmaurabrandara-
fjelagsins, en það eru einmitt 
helst svona mikilsverð 
rit sem mér finnst 
skömm að hafa 
ekki lesið sem 
vekja áhuga 
minn. 

En hvers konar 
bækur höfða 
helst til þín?
Mér þykir 
skemmtilegast að 
lesa fyndnar bækur en 
best að lesa góðar bækur. Á 
heildina litið hugsa ég þó að ég 
sé hrifnastur af stuttum bókum.

Ertu alinn upp við bóklestur?
Barnabækur eru í mínum huga 
æðsta stig bókmennta. Ég held 
að hvaða bjálfi sem er geti skrif-
að skáldsögu eða ljóðabók en til 
að skrifa barnabók þarf að vanda 
almennilega til verka og vera vel 
ritfær. Ég er alinn upp við mik-
inn lestur, allir fjölskyldumeð-
limir mínir eru mikið lesnir og 
mikið af bókum á heimilinu. 
Þannig var að sjálfsögðu lesið 
fyrir mig sem barn og er syst-

ir mín tekin upp á því að lesa 
fyrir mig aftur sem uppkominn 
mann þegar henni finnst ég hafa 
vanrækt lestrargetu mína ótæpi-
lega. Uppáhaldsbók er og verð-
ur alltaf Á Saltkráku eftir Astrid 
Lindgren en til að impra á fleiri 
góðum bókum, sem einnig eru 
svokallaðar barnabækur, mætti 
nefna Spóa eftir Ólaf Jóhann 
Sigurðsson, Söguna af Dúdúdú 
eftir Örn Snorrason og Fríríkið 
eftir Fanneyju Hrund Hilmars-
dóttur. 

Hvernig lýsir þú  
lestrarvenjum þínum?

Sennilega er sannast 
að segja að þær séu 

litlar eða í það 
minnsta mjög 
ó r e g l u l e g a r. 
Ég er sem fyrr 
segir alltaf 
með bók á 
náttborðinu hjá 

mér og les lang-
helst þegar ég er 

að fara að sofa. Það 
er helst um jólaleytið 

þegar fólk almennt leggst í 
bækur að ég reyni að stauta mig 
fram úr einhverjum skræðum 
líka. Annars er það alltaf á huldu 
hversu vel ég sé læs. Þegar ég 
var sendur með bækur heim í 
grunnskóla til að lesa fyrir for-
eldra mína opnaði ég bókina og 
fór með fagurlega og efnilega 
sögu fyrir þau en þegar þau fóru 
að fylgjast nánar með textanum 
reyndist ég vera að flétta saman 
nýja sögu með helstu meginat-
riðum þeirrar sem í bókinni var. 
Í dag er þó næsta víst að minn 
megin lestur fari fram í gegnum 
símaskjá, á fréttaveitum, samfé-

lagsmiðlum og þess háttar. Með 
samfélagsmiðlum hefur hins 
vegar þróast sú kúnst að lesa mál 
og myndir meira en áður þekkt-
ist, en á mörgum þessum miðl-
um er það gjarnan myndin sem 
grípur athygli manns og maður 
hefur jafnvel skoðað hana í dá-
góða stund áður en maður sér 
að henni fylgi einhver texti. Það 
er líkt og þegar fimm ára frændi 
minn var gripinn með klámblað 
og spurður hvað hann væri að 
gera með þetta, hann væri ekki 
einu sinni læs. Hann benti þó 
réttilega á að hver sem er gæti 
lesið myndirnar.

Einhverjir uppáhalds höfundar?
Svo ég vitni í Vilhelm Anton 
Jónsson, þá er Astrid Lindgren 
best. Það er aðallega vegna þess 
að hún hefur skrifað betri bæk-
ur en nokkur annar. En svona af 
þeim rithöfundum sem ég þekki 
persónulega verð ég að segja að 
Harpa Rún Kristjánsdóttir er í 
sérstöku uppáhaldi, en það hefur 
vissulega með það að gera að ég 
þekki ekki mjög marga rithöf-
unda.

Hefur bók einhvern 
tímann rænt þig svefni?
Já, sérstaklega ef ég er að lesa 
stórar fræðibækur vilja þær 
vekja mann þegar þær detta ofan 
á mig í rúminu.

En að lokum  
afdaladrengur, hvernig bækur 
myndir þú sjálfur skrifa?
Metsölubækur.

Lestrarhestur númer 120.  
Umsjón Jón Özur Snorrason.

Barnabækur eru æðsta stig bókmennta
-segir lestrarhesturinn Rökkvi Hljómur Kristjánsson

Ætihvönnin er til magrs nýt-
ileg! Viltu vita meira um 

þessa öflugu jurt?
Eva Þorvaldsdóttir líf-

fræðingur fræðir gesti og gang-
andi um ætihvönn laugardaginn 
14. ágúst kl. 14-16 í Alviðru, 
fræðslusetri Landverndar.

Eva Þorvaldsdóttir er líf-
fræðingur og safnkennari hjá 
Náttúruminjasafni Íslands. Hún 
ætlar að kenna okkur hvernig 
nýta má ætihvönn til matar, til 
litunar og heilsubótar.

Lifandi sýnikennsla og fróð-
leikur um gamlar og nýjar að-
ferðir til að nýta ætihvönn.

Spennandi fræðsludagur um ætihvönn í Alviðru
Ætihvönn var áður fyrr mik-

ilvæg matjurt á Íslandi. Hún vex 
víða í landi Alviðru og þar verða 
laufblöð og stönglar skornir auk 
þess sem grafnar verða upp ræt-

ur. Alviðra er í Ölfusi, stendur 
undir Ingólfsfjalli, gegnt Þrasta-
lundi. Þátttaka er gjaldfrjáls og 
öllum opin. Verið velkomin.
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Allt frá hruni hafa reglulega 
komið upp hugmyndir um 

að auka tekjur ríkisins í dag með 
því að skattleggja innborgun í líf-
eyrissjóð. Það er að greidd verði 
staðgreiðsla af framlagi í lífeyr-
issjóð um leið og greidd er stað-
greiðsla af launum, í stað þess að 
hún verði greidd þegar laun eru 
greidd úr lífeyrissjóðum. Með 
þessu er ekki verið að auka tekjur 
ríkisins heldur flytja þær framar 
í tíma. Staðgreiðsla greidd í dag 
verður ekki aftur greidd síðar. 
Þessi hugmynd er m.a. á stefnu-
skrá Flokks fólksins og var hún 
áréttuð af formanni flokksins í 
viðtalsþætti Harmageddon þann 
29. júní síðastliðinn. 

Með þessari skattlagningu 
hyggst formaðurinn ná 70 millj-
örðum í ríkiskassann sem hún 
vill meðal annars nýta til þess 

að útrýma fátækt. Það er góðra 
gjalda vert að vilja útrýma fátækt 
en er þetta aðferðin til þess?

Staðgreiðsla skatta
Staðgreiðsla skatta varð að 
veruleika árið 1988 eftir hið sér-
staka skattlausa ár 1987. Fram 
að þeim tíma höfðu skattar verið 
innheimtir eftir á með tilheyrandi 
erfiðleikum fyrir allan almenn-
ing sem átti erfitt með að láta 
áætlanir standast vegna hugsan-
legs bakreiknings frá skattinum. 
Við greiðum því skatt af launum 
okkar um leið og við fáum þau. 
Það sama á við um laun sem 
greidd eru úr lífeyrissjóðum og 
frá Tryggingastofnun ríkisins. 
Skattar eru greiddir um leið og 
laun eru greidd. 

Minnkar lífeyrisrétt
Ef það er rétt, sem formaðurinn 
segir, að um sé að ræða 70 millj-
arða sem hún vill fá að eyða núna 
þá er hún í raun að segja að hún 
sé tilbúin til að skerða rétt þeirra 
sem eiga fé í lífeyrissjóðunum. 
Það gefur augaleið að ef 70 

milljarðar verða teknir af lífeyr-
issjóðunum þá verða þeir fjár-
munir ekki ávaxtaðir af sjóðun-
um til hagsbóta fyrir þá sem líf-
eyrissjóðina eiga. Það munar um 
minna. 

Velferðarkerfi framtíðarinnar
Spár um íbúaþróun eru allar á 
þann veg að eldra fólki fjölgar en 
yngra vinnandi fólki fækkar. Það 
verða því færri sem munu greiða 
skatta af launatekjum sem standa 
eiga undir velferðarkerfi fram-
tíðarinnar. 

Að ætla sér að svipta fram-
tíðarkynslóðir þeim skatttekjum 
sem svo sannarlega tilheyra þeim  
er í besta falli mjög vanhugsað. 
Í versta falli er hér um að ræða 
tillögu sem gengur út á að ræna 
börnin okkar réttmætum tekjum 
sínum til að standa undir sam-
neyslunni. Eigum við ekki að 
leita leiða til þess að fjármagna 
nútímann með öðrum hætti en að 
ræna komandi kynslóðir?

í komandi alþingis kosningum

Að ræna komandi kynslóðir
Guðbrandur 
Einarsson
 
Skipar 1. sæti á 
lista Viðreisnar í 
Suðurkjördæmi

Í kosningabaráttu tala fram-
bjóðendur gjarnan um reynslu 

sína á hinum ýmsu sviðum. Eðli-
lega vill fólk koma hæfni sinni á 
framfæri og færa rök fyrir henni. 
Ég hef rekið augun í það þegar 
fólk stærir sig af rekstrarreynslu 
sinni, er það oftast vegna þess 
að það hafi rekið sitt eigið fyrir-
tæki, það verið mjög arðsamt og 
arðsemi rekstursins  sé þannig 
staðfesting þess að viðkomandi 
sé hæfur á þing og þar með hæf-
ur til þess að taka ákvarðanir 
um ríkisfjármálin. Sjálfur get 
ég ekki stært mig að því að hafa 
rekið fyrirtæki en ég hef aftur á 
móti rekið íþróttafélag. Í rekstri 
íþróttafélaga er arðsemi ekki 
ofarlega í forgangsröðuninni, 
heldur er horft í það að veita 
fólki góða þjónustu, að geta 
þjónustað alla og að halda úti 
góðu starfi. 

Hvort er þá betri rekstrar-
reynsla? Ríki og sveitarfélög 
hafa fyrst og fremst það hlutverk 
að þjóna íbúum og landsmönn-

um. Er það þá góð rekstrar-
reynsla fyrir stjórnmál að hafa 
rekið arðsamt fyrirtæki? Eru 
sjónarmið fyrirtækjaeiganda 
um hámarks arðsemi gild þegar 
kemur að rekstri sem snýr að því 
að veita fólki sem besta þjón-
ustu? 

Þegar kemur að því að reka 
innviði samfélagsins eiga þarfir 
notenda alltaf að vera í fyrsta 
sæti. Þannig er með engu móti 
hægt að réttlæta einkarekstur í 
heilbrigðiskerfi, það er siðferð-
islega rangt að ætla að hagnast 
á heilsuleysi fólks. Þannig er 
með engu móti hægt að rétt-
læta einkarekstur í menntakerfi, 
því það liggur ljóst fyrir að það 
að hafa þarfir nemenda í fyrsta 
sæti og að ná út hámarks gróða 
fer ekki saman. Svo mætti lengi 
áfram telja og engir af innviðum 
samfélagsins undanskyldir.

Ég hef ekki rekið eigið fyr-
irtæki en ég hef þjónað fólki í 
gegnum rekstur ýmissa félags-
mála. Ég þekki það ekki að há-

marka gróða einkafyrirtækis en 
ég þekki það að reka góða ein-
ingu með þarfir notenda í fyrsta 
sæti. Á Alþingi er það þekking 
sem telur, að þekkja það að setja 
fólk í fyrsta sæti.

Fólkið í fyrsta sæti rímar vel 
við stefnu Sósíalistaflokks Ís-
lands. Ég vil hvetja alla sem eru 
sammála mér til þess að kjósa 
Sósíalistaflokk Íslands í Alþing-
iskosningum þann 25. septem-
ber næstkomandi. Ég vil hvetja 
alla þá sem vilja byggja upp rétt-
lát samfélag og bjarta framtíð til 
þess að kjósa Sósíalistaflokk Ís-
lands í Alþingiskosningum þann 
25. september næstkomandi. 
Fylgjumst að til framtíðar og 
setjum X við J í Alþingiskosn-
ingum þann 25. september næst-
komandi.

Höfundur skipar 3.sæti á 
J-lista, Sósíalistaflokks Íslands 

í Suðurkjördæmi, fyrir komandi 
Alþingiskosningar.

Rekstrarreynsla frambjóðenda

Opnað hefur verið fyrir umsóknir 
um nýliðunarstuðning í landbún-
aði í samræmi við IV. kafla reglu-
gerðar nr. 430/2021 um almenn-
an stuðning við landbúnað.

Markmið stuðningsins er að 
aðstoða nýliða við að hefja bú-
skap og auðvelda ættliðaskipti í 
landbúnaði.

Þeir einstaklingar einir geta sótt 
um stuðning sem  
uppfylla neðangreindar kröfur:
Uppfylla skilyrði skv. 3. gr. reglu-
gerðar um almennan stuðning 
við landbúnað og eru á aldrinum 
18-40 ára á því ári sem óskað 

er eftir stuðningi. Eru að kaupa 
búrekstur eða hlut í búrekstri í 
fyrsta skipti eða hafa leigt eða 
keypt búrekstur innan þriggja 
ára frá 1. janúar á umsóknarári. 
Hafa ekki áður hlotið nýliðunar-
stuðning samkvæmt reglugerð 
þessari að teknu tilliti til 17. gr. 
Hafa ekki hlotið nýliðunarstuðn-
ing í mjólkurframleiðslu eða bú-

stofnskaupastyrki til frum býlinga 
í sauðfjárrækt samkvæmt þág-
ildandi reglum árin 2015-2016. 
Hafa með sannarlegum hætti lagt 
út fyrir fjárfestingu annaðhvort 
með eigin fé eða lántöku. Nánari 
upplýsingar og skil á umsóknum 
og fylgiskjölum er á www.afurd.
is. 

Nýliðunarstuðningur í landbúnaði

STARFSMAÐUR 
ÓSKAST

Smáspunaverksmiðjan Uppspuni er  
fjölskyldurekið fyrirtæki, staðsett rétt austan við 
Þjórsárbrú. Við vinnum garn úr ull til sölu og fyrir 
aðra og það er mikið að gera. 
Okkur vantar starfsmann til að vinna við vélarnar 

fyrst. 

Nauðsynlegt er að viðkomandi:
- geti unnið sjálfstætt.
- sé jákvæður.

Kostur er að viðkomandi:

Upplýsingar og umsóknir sendist á póstfangið 
huldauppspuni@gmail.com
www.uppspuni.is - 846 7199

Ferðanefnd FEBSEL býður upp á
Vestmannaeyjar 24. ágúst 2021

Lagt af stað kl. 9 frá Grænumörk og ekið að Landeyjarhöfn 
þar sem hópurinn fer um borð í Herjólf og lendir í Vest-

mannaeyjum kl. 11:20.

Haldið beint í veitingahúsið Einsi Kaldi þar sem fiskur dagsins 
verður í boði. Margt skemmtilegt verður til gamans gert með 

eyjapeyjanum og leiðsögustjóranum Páli Magnsússyni.

Brottför frá Eyjum verður kl. 17 og heim komið um kl. 19.
Verð pr. Mann kr. 11.000,-.

Aðeins ein rúta verður á ferðinni, þar af leiðandi takmarkast 
fjöldi farþega. Fyrstir koma fyrstir fá.

Nefndin bendir á, að hver og einn þátttakandi er á eigin 
ábyrgð.

Bókanir í ferðina eru í Grænumörk 5 fyrir 20/08 2021.

Einnig hjá ferðanefnd
Sirrý s. 863 7133 og netfang: sirry.gudmunds@gmail.com

Helgi s. 860 7032 og netfang: helgiherm@gmail.com
Ingibjörg s. 864 2972 og netfang: ingibjostef@gmail.com

Byggingavinna á Selfossi
Pálmatré ehf óskar eftir dugmiklu fólki til starfa við
byggingverkefni á Selfossi.

Áhugasamir sendi tölvupóst 
á palmatre@palmatre.is eða 
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HSK bikarmeistari 15 ára og yngri
FRJÁLSAR Síðastliðinn 
laugardag fór bikarkeppni 15 
ára og yngri fram í Hafnarfirði. 
Bikarkeppnin er alltaf ótrúlega 
skemmtileg þar sem áherslan 
er á liðið og ekki eru veitt ein-
staklingsverðlaun, aðeins einn 
keppir fyrir hvert félag í hverri 
grein, hvert stig skiptir máli og 
allt getur gerst.

HSK sendi tvö öflug lið til 
keppni. A-liðið gerði sér lítið 
fyrir og sigraði mótið með yfir-
burðum og B-liðið varð í þriðja 
sæti í heildarstigakeppninni. 
Í strákakeppninni höfðum við 
mikla yfirburði, þar urðum við í 
fyrsta og öðru sæti í stigakeppn-
inni og skemmst frá því að segja 
að strákarnir í A-liðinu unnu 
allar greinar keppninnar nema 
eina þar sem B-liðs maður HSK 
sigraði.

Keppnin var töluvert jafnari 
hjá stelpunum. A-liðið endaði í 
öðru sæti rétt á eftir fyrsta sæt-

inu eftir hörku keppni. B-liðið 
endaði í fjórða sæti en það náði 
að stríða A-liðinu aðeins og vera 
ofar í þremur greinum.

Keppendur okkar voru 
greinilega orðnir mjög þyrstir í 
að keppa og voru nánast allir að 
bæta sinn árangur. Eitt Íslands-
met var sett á mótinu og það 

gerði Hjálmar Vilhelm Rúnars-
son þegar hann bætti met Teits 
Arnar Einarssonar í spjótkasti í 
flokki 13 ára með 600 g spjóti 
en hann kastaði 46,02 m.

Þegar heim var komið bauð 
Kaffi Krús liðinu í pítsuveislu, 
vel gert Kaffi Krús. -Umf. 
Selfoss/þi

Glæsilegur árangur hjá liðum HSK. Ljósmynd: Umf. Selfoss

KNATTSPYRNA Knatt-
spyrnudeild Selfoss hefur kom-
ist að samkomulagi við danska 
úrvalsdeildarliðið Bröndby um 
að lána Barbáru Sól Gísladóttur 
til félagsins. Lánssamningurinn 
gildir til áramóta með mögu-
leika á því að hún verði seld til 
danska félagsins í framhaldinu.

Þrátt fyrir að vera aðeins 
tvítug að aldri hefur Barbára 
Sól verið algjör lykilmaður í 
kvennaliði Selfoss undanfarin 
fimm ár. Hún hefur spilað 108 
meistaraflokksleiki fyrir Selfoss 
og hampað bæði bikarmeistara-
titli 2019 og titlinum meist-
arar meistaranna 2020. Hún lék 

sína fyrstu A-landsleiki haustið 
2020.

„Ég er mjög spennt fyrir kom-
andi tímum með Bröndby og ég 
trúi því að þetta sé gott næsta 

skref fyrir mig. Bröndby er 
mjög gott og spennandi lið, með 
mjög góða umgjörð. Það hefur 
alltaf verið draumurinn minn að 
fara út í atvinnumennsku. Ég er 
mjög þakklát fyrir allt sem Sel-
foss hefur gefið mér, þar hef 
ég fengið að þroskast og þróast 
sem leikmaður, hef fengið mikið 
traust og verið hluti af frábærri 
liðsheild. Fyrir það vil ég þakka 
og óska liðinu mínu alls hins 
besta á lokasprettinum í sumar,“ 
segir Barbára Sól.

Við óskum Barbáru Sól til 
hamingju með þetta stóra skref 
á ferlinum og að henni vegni vel 
hjá nýju liði. -Umf. Selfoss/gks

Barbára Sól lánuð til Bröndby

KNATTSPYRNA Selfoss 
tapaði 2-1 þegar liðið sótti 
Gróttu heim á Seltjarnar-
nesið í Lengjudeildinni á 
föstudag.

Það var Kenan Turudija 
sem skoraði mark Selfyss-
inga úr vítaspyrnu á 61. 
mínútu og minnkaði muninn 
í 2-1.

Selfyssingar sitja sem 
fyrr í 10. sæti deildarinnar 
með tólf stig. Næsti leikur 
liðsins er gegn Grindavík á 
heimavelli föstudaginn 13.  
ágúst, kl. 18:00. -Umf. 
Selfoss

Selfyssingar 
stigalausir af 

Nesinu

KNATTSPYRNA Knatt-
spyrnudeild Selfoss og Zolo 
Iceland undirrituðu á dögunum 
samstarfssamning.
Í hvert skipti sem að Zolo hjól 
er á ferðinni um götur Selfoss 
rennur hluti af leigunni til upp-

Selfoss og Zolo í #zamstarf

F.v. eru Gunnar Fannberg Jónasson þjálfari, Adam Karl Helgason, fram-
kvæmdarstjóri Zolo, Gunnar Borgþórsson, yfirþjálfari knattspyrnudeildar, 
Stefán Þór Ágústsson og Brynja Líf Jónsdóttir, leikmenn meistaraflokka Sel-
foss. Ljósmynd: Umf. Selfoss/Ingi Rafn

byggingarstarfs knattspyrnu-
deildarinnar.

Zolo hjól eru frábær og um-
hverfisvænn kostur til að ferðast 
fljótt og örugglega um götur 
Selfoss og hvetjum við alla til 
að velja Zolo. -Umf. Selfoss/iri

Allir á palli í Ólafsvík
MÓTOKROSS Þriðja um-
ferð Íslandsmeistaramótsins 
fór fram á Ólafsvík þann 24. 
júlí.

Alexander Adam Kuc 
tók þátt í tveimur flokkum, 
sigraði í unglingaflokki og 
lenti í þriðja sæti í Mx2. Eric 

Máni Guðmundsson tryggði 
sér fyrsta sæti í unglingaflokk 
yngri og Ragnheiður Brynj-
ólfsdóttir varð í þriðja sæti í 
kvennaflokk 30+.

Fjórða og síðasta keppni 
sumarsins fer fram í lok ágúst 
í Bolaöldu. -Umf. Selfoss/rb

Alexander Adam sigraði í unglingaflokki. Ljósmynd: Umf. Selfoss/RB

Eric Máni sigraði í unglingaflokki yngri. Ljósmynd: Umf. Selfoss/RB

Olísdagurinn 2021
KNATTSPYRNA Knatt-
spyrnudeild Selfoss hélt á dög-
unum Olísdaginn hátíðlegan á 
JÁVERK-vellinum. Leikmenn 
5. flokks karla gerðu sér glaðan 
dag, æfðu vel og skemmtu sér 
konunglega með þjálfurum og 
gestaþjálfurum á frábæru vallar-
svæði okkar Selfyssinga.

Olís er einn af aðalstyrktar-
aðilum knattspyrnudeildar Sel-
foss og var svæðið klætt upp í 
Olísmótslitina eins og venjan 
er þessa helgi. Ásamt góðum 
æfingum eyddu strákarnir deg-
inum saman, fengu góða nær-
ingu, slökuðu á í sundi, horfðu 
á mynd í Bíóhúsinu og enduðu 
daginn á grillveislu og verð-
launaafhendingu.

Líkt og í fyrra var Olís-
mótið fellt niður í ár vegna 
samkomutakmarkanna, en óger-
legt hefði verið að halda mótið 
í þeirri mynd sem það hefur 

verið síðustu ár. Mótið í ár hefði 
verið það sextánda í röðinni og 
hefur Olís staðið þétt við bakið 
á knattspyrnudeildinni síðan 
2005 og vonum við að sú sam-
vinna haldi áfram um ókomin ár.
 -Umf. Selfoss/iri

Ljósmyndir: Umf. Selfoss/Ingi Rafn
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NPA Setur Suðurlands leitar að  
aðstoðarmanni á Selfossi.
Starfið byggir á hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og eru helstu verk- 
efni að aðstoða ungan mann við athafnir daglegs lífs. Starfið er að 
mestu unnið á heimili hans eða þar sem þjónustuþegi er hverju sinni. 
Unnið er á vöktum og eru laun greidd skv. sérkjarasamningi NPA mið-
stöðvarinnar og Samtaka atvinnulífsins/Eflingar. Um fullt starf er að 
ræða.

Mikilvægt er að umsækjendur séu með hreint sakavottorð og hafi gild 
ökuréttindi.

Hæfniskröfur
Hæfni í mannlegum samskiptum
Framtakssemi og sjálfstæði í vinnubrögðum
Jákvæðni og vilji til að taka leiðsögn
Sveigjanleiki og umburðarlyndi fyrir verkefnum dagsins

Helstu verkefni
Að efla þjónustuþega til sjálfstæðis í leik og starfi
Styðja þjónustuþega við að lifa sjálfstæðu og innhaldsríku lífi

Umsóknarfrestur er til og með 16. ágúst og æskilegt að  
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknir skulu sendast á npasetur@npasetur.is.
Nánari upplýsingar um  
starfið gefur Inga Sveinbjörg 
Ásmundsdóttir s: 691 3177  
netfang:inga@npasetur.is.

Menningarganga eldri borgara

Gengið um Nýja 
miðbæinn
Mánudaginn 16. ágúst nk. verður farinn fjórði hluti 
menningargöngu eldri borgara. Leó Árnason verður 
með leiðsögn um Nýja miðbæinn á Selfossi. Fjallað 
verður um sögu fyrirmyndanna sem byggt var eftir. 
Gangan hefst kl. 15. á Brúartorginu við tréð. Gangan 
er ókeypis, en sökum aðstæðna þarf að skrá sig. 
Skráning er hjá þjónustuveri Árborgar í síma 480 
1900.

Kaffi og kleinur að göngu lokinni.

Gangan verður farin með fyrirvara um gild-
andi fjöldatakmarkanir og sóttvarnarreglur.

Árborg biður alla að gæta nándartakmarka 
og muna eftir 1- metra reglunni.

Grímur og handspritt verða á staðnum.g p

Nýjar fréttir á hverjum degi!Tilraun til að kanna aðstæður 
til skógræktar á Mosfells-

heiði fór af stað með gróðursetn-
ingum haustið 2019 og vorið 
2020. Meginmarkmið tilraunar-
innar er annars vegar að kanna 

plantna og hins vegar að athuga 

lifun trjáplantna. Tilraunin er 
unnin fyrir Kolvið og fjallað er 
um hana í Ársriti Skógræktar-
innar 2020.

Á heiðinni voru valdir 12 til-
raunareitir sem eru í 200-350 
metra hæð yfir sjó. Í hverjum til-
raunareit er annars vegar girðing 

vegar jafnstórt gróðursetningar-
svæði utan girðingar. Gróðurfar 
stjórnast að mestu af hæð yfir 
sjó, en reynt var að velja svæðin 
með breytileika í gróðurfari í 

við slóða sem liggur um heiðina, 
til þess að auðvelda aðgengi að 
þeim en heiðin getur verið erfið 
yfirferðar utan slóða.

Framkvæmd tilraunarinnar 
skiptist í tvo hluta, annars vegar 
haustgróðursetning 2019 (eftir 

var gróðursett utan girðingar 
og hins vegar vorgróðursetning 
2020 þar sem gróðursett var 
bæði innan og utan girðinga. 
Enginn áburður var gefinn við 
haustgróðursetningu, en helm-
ingur gróðursettra plantna fékk 
áburð við gróðursetningu að 
vori.

Niðurstöður
Haustgróðursetning
Haustgróðursetning 2019 kom 
vel undan fyrsta vetri. Vorið 
2020 var lifun birkis 98% og 

um bruna á nálum hjá stafafuru 

veturinn. Þegar þessi tilraun var 
tekin út haustið 2020 var lifun 

beitarskemmda. Mikill munur 
var á milli svæða þegar kom að 
beitarskemmdum. Mestar voru 

fimm svæðum (svæði 1, 4, 5, 7 
-

urnar vera.

Vorgróðursetning
Haustúttekt á vorgróðursetningu 
2020 utan girðinga leiddi í ljós 

-
anna slapp alveg við áhrif sauð-
fjár. Hæðarmælingar á lifandi 

meðalhæð frá gróðursetningu, 

Innan girðinga var lifun 84% 
eftir fyrsta sumarið. Birkið bætti 
við sig 6 cm að meðaltali þetta 
fyrsta sumar, en meðalhæð fur-
unnar breyttist ekki frá gróður-
setningu.

Ályktanir

afdráttarlaust neikvæð áhrif 

plantnanna til beitarinnar. Minni 
beitarskemmdir voru í haust-
gróðursetningu samanborið við 
vorgróðursetningar.

-
inga gefur til kynna að umhverf-
isaðstæður séu ákjósanlegar til 
skógræktar á svæðinu. Þó ber 
að hafa í huga að þegar þetta er 

að takast á við yfirstandandi 
vetur. Næstu mælingar munu 
þannig leiða betur í ljós hvernig 
þeim vegnar.

Frumniðurstöður tilraunar á 
Mosfellsheiði sýna afdráttarlaust neikvæð 

áhrif sauðfjárbeitar á nýskógrækt

U -
neytið hefur gert breytingu 

á reglugerð um framkvæmd 
verndunar vatnasviðs og lífríkis 
Þingvallavatns.

Breytingin heimilar að skólp 
frá húsum við Þingvallavatn 
verði hreinsað með tveggja þrepa 
hreinsun þar sem aðstæður leyfa. 
Ástand Þingvallavatns verður 
áfram vaktað á grundvelli laga 
um stjórn vatnamála og gripið til 

Þingvallavatns er gott og hvorki 
eru merki um ofauðgun nær-
ingaefna, né hafi ástandi vatns-
ins hrakað með tilliti til tærleika, 

Fylgja skal ákvæðum reglu-
gerðar um fráveitur og skólp og 
fyrirmælum Heilbrigðnefndar 
Suðurlands við hreinsun og skal 

á hverjum stað m.t.t. verndunar 
vatnasviðs og lífríkis vatnsins.

Afla skal samþykkis frá 
Heilbrigðisnefnd Suðurlands 

fráveitum og búnaði sem beita 

hreinsun og losun skólps, m.a. 

byggingum.
Heilbrigðisnefnd Suðurlands 

stefnir að því að hreinsun á 
svæðinu við Þingvallavatn verði 
bætt og mun birta á vef sínum 
hsl.is, leiðbeiningar til eigenda 
frístundahúsa um hreinsun frá 
stakstæðum húsum sem lóðar-

vinna eftir.
Um fráveitu frá starfsleyfis-

skyldum atvinnurekstri fer sam-
kvæmt starfsleyfi og skal hún 
taka mið af vernd svæðisins.

Breyting á reglum um fráveitur 
og skólp við Þingvallavatn
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ÞJÓNUSTA

BÍLAR

FUNDIR

Al-Anon Selfossi
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

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

Skálholtsdómkirkja
Guðsþjónusta í Skálholts dóm-
kirkju sunnudaginn 15. ágúst kl. 
11. Sr. Axel Á. Njarðvík annast 
prestsþjónustuna. Bjarki Geirdal 
Guðfinnsson guðfræðinemi pre-
dikar. Veitingahúsið Skálholt er 
opið í hádeginu, sem og alla 
daga. Verið velkomin.

Enskukennari
Óska eftir að ráða mér ensku-
kennara til að kenna mér ensku. 
Borga vel. Upplýsingar í síma 
483 3568.

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.

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.

KIRKJUR

TUNGUMÁL

HEILSA

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

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

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

Hjólastillingar

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

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

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

VH Tækjaleiga
Til leigu 2,8 tonna minigrafa.

Upplýsingar í síma 892 5741.

S. 482 1944
dfs@dfs.is

S. 482 1944 | dfs@dfs.is

Krani 
& 

tæki

Diddi 
S. 861 4966

Elli 
S. 861 6700

fredi@simnet.is

Kranabíll • Minigrafa
Traktorsgrafa

Krabbi • Mannkarfa

Öll almenn jarðvegsvinna 

Aðventistar
Safnaðarheimili aðventista, 
Eyra vegi 67, Selfossi, 14. ágúst.  
Biblíulexíur kl. 11 og guðsþjón-
usta kl. 12. Osi Carvalho verður 
með ræðu. Verið velkomin.

Strandarkirkja í Selvogi
Guðsþjónusta kl. 14. Prestur sr. 
Ninna Sif Svavarsdóttir. Fólk er 
beðið að vera með grímu. 

Selfosskirkja
Sunnudagur 15. ágúst. Guðs-
þjónusta kl. 11. Kór Selfoss-
kirkju leiðir söng. Organisti Ester 
Ólafsdóttir. Prestur er sr. 
Arnaldur Bárðarson.

borgara og við liggur að örli á 

-
hagslegur baggi og vandamál 

-

öllum meðulum mögulegum að 

1974 var komið á skylduaðild 

aðallega ávaxtaðir með kaupum 
-

-
arnir buðu á innlánsreikningum 

-

að við eldri borgarar erum ekki 

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

getum við eldri borgarar ekki 

-

borgara er ekki kvartsár kyn-

-

-

á aðra komin eins og vesalings 

Ómar Franklínsson á Selfossi.

sem boðinn var upp sem 

-

-
-

Dæmalaust hvað drengurinn gat étið

-
-

boðum var skilað inn áður en 

-

-

Niðurstaða tilboða 
er eftirfarandi:

-
-

boðsskilmálum og tilkynna um 

Opnun tilboða í verkið ,,Leikskóli 
Vallarbraut, Hvolsvelli- Jarðvinna”
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Selfossi, 6. ágúst 2021 
2105567, 1905502, 2101310

Auglýsing um skipulagsmál í

Sveitarfélaginu Árborg

Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst tillaga eftirfarandi deiliskipulagsáætlunar. 
1. Deiliskipulagsbreyting – Ástjörn Selfossi.
Bæjarráð Árborgar samþykkti á fundi sínum þann 8. júlí 2021 að auglýsa tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu fyrir Árstjörn Selfossi. Breytingin tekur til stækkunar á byggingarreit og 
fjölgun íbúða úr 20 í 23. 

Samkvæmt 2. mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst niðurstaða bæjarstjórnar.
2. Aðalskipulagsbreyting – Árbakkaland.
Bæjarstjórn Árborgar samþykkti á fundi sínum þann 28. apríl 2021 tillögu að aðalskipulagsbreytingu 
fyrir Árbakkaland. Megin viðfangsefni breytingarinnar er að stækka íbúðasvæði til að skapa 
fjölbreyttari og líflegri möguleika fyrir íbúðasvæði í góðum tengslum við útivistarsvæði og Ölfusá. 

Samkvæmt 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst niðurstaða bæjarstjórnar.
3. Deiliskipulagsbreyting – Miðbær Selfoss.
Bæjarráð Árborgar samþykkti á fundi sínum þann 8. júlí 2021 tillögu að deiliskipulagsbreytingu 
fyrir miðbæ Selfoss. Helstu breytingar eru að nokkrar götur fá ný heiti, c- gata fellur út af skipulagi 
og lóðamörkum og húsnúmerum er víða breytt. Bílastæðahús aftan við Eyraveg 3-7 er stækkað og 
inn- og útkeyrsla er frá Kirkjuvegi. Heimilt er að hafa bílastæðahús hálfniðurgrafið. Einstefnu er 
breytt á Miðstræti og verður frá austri til vesturs. Bílakjallari á Miðstræti 6 er stækkaður undir allan 
byggingarreitinn. 

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammmi á skrifstofu skipulagsfulltrúa að Austurvegi 67, 
Selfossi. Að auki er hægt að nálgast tillögurnar á heimasíðu Sveitarfélagsins Árborgar á vefslóðinni 
www.arborg.is

Mál nr. 1 – Deiliskipulagsbreyting – Ástjörn Selfossi er auglýst með athugasemdafresti frá 11. 08. 
2021 til og með 22. 09. 2021. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur 
á að gera athugasemdir við tillöguna, og er frestur til að skila inn athugasemdum til 22. 09. 2021. 

Athugasemdum og ábendingum skal skila skriflega á skrifstofu skipulagsfulltrúa að Austurvegi 67, 
800 Selfossi, eða netfangið skipulag@arborg.is.

Virðingarfyllst,
Anton Kári Halldórsson,

skipulagsfulltrúi.

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í verkið

Þjónusta iðnaðarfólks í Árborg í samræmi við útboðsgögn.

Um er að ræða rammasamningsútboð þar sem leitað er tilboða í þjónustu iðnaðarfólks sem koma til 

með að taka að sér einstök verkefni í heild eða að vinna í verkefnum með starfsfólki Árborgar. Útboði er 

skipt upp í átta mismunandi flokka.

Útboðsgögn verða afhend í útboðskerfinu Ajour þar sem bjóðendur geta sótt gögn frá

og með 30. júní 2021. Bjóðendur skrá sig inn á vef og hlaða niður gögnum.

Frestur til að skila inn tilboðum er 16. 08. 2021 kl. 13:00.

Tilboði skal skila rafrænt í útboðskerfinu Ajour. Tilboð skulu sett fram með þeim hætti sem sett er fram 

í útboðskerfinu og í samræmi við skilmála útboðs og hlaða upp þeim skrám sem gerð er krafa um. 

Bjóðandi fær staðfestingarpóst þegar hann hefur skilað tilboði. Ef enginn póstur berst, hefur afhending

ekki tekist. Bjóðendur skulu í þeim tilfellum leita til Ajour þjónustuaðila án tafar. Bjóðandi ber ábyrgð á 

að tilboð berist á réttum tíma og eru hvattir til að hefja tímanlega vinnu við að skila þeim inn.

https://arborg.ajoursystem.is/Tender/DirectLink/42aeb363-0610-4ead-a581-42f02284928d 

Notkunarleiðbeiningar um kerfið má sjá hér: https://help.ajoursystem.com/astopic/tender/

ÚTBOÐ

Þjónusta iðnaðarfólks

Óhætt er að segja að sand-
spyrnan sem fram fór í 

landi Hjörleifshöfða hafi mætt 
andspyrnu, en fór samt fram. 
Umhverfisstofnun sendi bæði 
lögreglu og fulltrúa sinn á svæð-
ið. Enginn var þó handtekinn 
eða hirtur opinberlega. Svo 
virðist sem einhvers misskiln-
ings með leyfamál hafi verið að 
ræða, en landeigandi hafði gefið 
leyfi fyrir sitt leyti á upptöku á 
sandspyrnu fyrir breska bílaþátt-
inn Top Gear. Umhverfisstofnun 
mótmælti þessu og taldi að það 
væri skýrt að veiting heimilda 
fyrir utanvegaakstri væri alfar-
ið í höndum stofnunarinnar; því 
hefði landeigandi ekkert með 
það að gera að veita leyfi þótt 
aksturinn færi fram á eignar-
landi hans.

Hefðu getað stöðvað tökurnar
Það fór þó svo að „keppnin“ fór 
fram, en ekki var um eiginlega 
keppni að ræða með sigurveg-
urum eða fullvirkum tímatöku-
búnaði heldur framleiðsla á 
sjónvarpsefni. Samkvæmt Um-
hverfisstofnun kom til álita að 
stöðva upptökurnar en það var 
hætt við það. Fyrirtækið True 
North sagði að gengið yrði frá 
landinu þannig að ekki sæjust 
merki um að þar hefði nokkuð 
gerst. Umhverfisstofnun ætlar 
að fylgja málinu eftir og kanna 
hvort staðið verði við þær full-
yrðingar. Ekki hefur heyrst ann-
að en að það hafi gengið eftir.

Sandurinn spýttist tugi 
metra í loft upp
Sjónarvottar sögðu að líklega, 
burt séð frá því að verið væri 
að taka upp frægan bílaþátt, 
væri það merkilegasta sem gerst 
hafði þennan dag að þrír öflugir, 
íslenskir sandspyrnubílar hefðu 
brennt niður spyrnubrautina í 
einu. Það hefur aldrei gerst áður 
hér á landi og því sögulegt í ís-
lensku mótorsporti.  

Stillt var upp á ráslínu og 
mótorinn þaninn á „stallinu“, 
bremsum sleppt og blýfóturinn 
lagður í gólfið. Svartur sandur-
inn spýttist tugi metra í loft upp 
undan skófludekkjunum sex, 
meðan þrír átta gata mótorar 

þrýstu bensínblönduðu, eldfimu 
loftinu út um flækjurnar til þess 
eins að lemja á hljóðhimnum 
viðstaddra. Race-bensínlykt 
fyllti loftið. Hið mesta sjón-
arspil og fögur sinfónía í eyr-
um þeirra sem kunna að meta. 
Heimildarmaður blaðsins sór að 
um leið og ökutækin hefðu ver-
ið komin nægilega langt í burtu 
og sandausturinn fallið til jarðar 
aftur hefði mannskapur lagað 
ummerkin með aðstoð veghef-
ils.  Aðspurður hvort hann væri 
spenntur fyrir þættinum svaraði 
hann að bragði; „Njá! Ætli mað-
ur horfi ekki á hann með öðru. 
Ég væri nú spenntari fyrir því að 
hafa þetta alvöru keppni en ekki 
eitthvað svona sjónvarpsfúsk, en 
ætli við leyfum ekki sandinum 
að setjast og Umhverfisstofnun 
að róast og breytast áður en við 
förum út í frekari pælingar um 
það.“

Ekki sér íslenskt fyrirbæri
Margir hafa velt því fyrir sér 
hvort að sandspyrna sé sér ís-
lenskt fyrirbæri og sé fyrir þær 
sakir einstakt íþróttafyrirbæri á 
heimsvísu. Það er þó ekki svo, 
en keppt er í sandspyrnu víða 
um heim.  Svíar þykja framar-
lega í sportinu sem og Banda-
ríkjamenn, en báðu megin Atl-
antsála spretta ökuþórar úr spori 
á söndum sem bikuðum braut-
um. Því var kannski tilvalið var 
að hittast hér á miðri leið milli 
austurs og vesturs og spretta úr 
spori í íðilfagurri náttúrunni, án 
þess að hún verði fyrir varan-
legu tjóni.

Utanvega akstur er bannaður 
og langflestir sammála um það
Því skal vissulega haldið til haga 
að utanvega akstur er með öllu 
bannaður á Íslandi. Um það 
málefni eru flestir ef ekki allir 
sammála um ef marka má við-
brögð almennings við slíku. Því 
þarf að vanda valið á stöðum 
sem nýttir eru í svona sprell og 
fá þau leyfi sem nauðsynleg eru 
frá þar til bærum aðilum. Hugs-
um vel um landið okkar. Göng-
um frá eftir okkur þar sem við 
fáum að koma og njóta svo aðrir 
fái notið eins og við.  -gpp

Sandspyrna sem 
varð andspyrna

Ingólfsfjallið skartar sínu fegursta á björtu haustkvöldinu  mynd: GPP
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Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTTNÝTT

Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

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

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Betri vörur - betra verð
Hjólbarðar

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Gunnar 
Guðmundsson
Sími 694 4922

Vilmundur 
Sigurðsson

Sími 779 6777

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.

Sími 897 8444

Hreint um allt Suðurland

HREINGERINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

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

Reykjavík - Selfoss
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

Þar sem fagmennirnir vinna

Bílasprautun - BílaréttingarBílasprautun - Bílaréttingar
BílrúðuskiptiBílrúðuskipti

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

Vottað verkstæði

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar
Járnsmíði

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Rétting
og málun

Vottað réttingaverkstæði
Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020

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

Gísli G. Guðmundsson Svanhildur Eiríksdóttir Elfar F. Sigurjónsson
Útfaraþjónusta

Sími 482 1944
selfoss@prentmetoddi.is

Viltu vekja athygli 
á Suðurlandi?

Hafðu samband og fáðu 
tilboð í auglýsingar í 

Sími 482 1944 
auglysingar@dfs.is
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Síðan 1968
54. árgangur
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SVANSMERKIÐ

Prentgripur
1041 0858

Eimskip á Selfossi tekur ínotkun rafbíl

Miðvikudagur 31. marars 2021s 2021021
dfs@ddfs@dfs.is – vefútgáfa: dfs.isSSímiSími 482 194i 482 1944 · Eyravegi 25 · 800 Selfoss

Eimskip á Selfossi tekur ínotkun rafbíl

Þriðjudaginn 30. mars sl. var 

undir sam þykktir 

tofnun ina 
ð

74 verkefni hlutu brautargengi hjá

 Uppbyggingarsjóði Suðurlands

Sjálfseignarstofnun um 

Njálurefilinn sett á laggirnar

Njálureflinum sem sýnir Brennu-

Njálssögu handsaumaða með 

refilsaumi í 90 m langan hör-

dúk. Með varðveislu og sýningu 

fils er það markmið 

ð standa vörð 

ö ulegt 

Við undirskrift að samþykktum um sjálfseignarstofnunina Njálurefill ses.
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Síðan 1968

54. árgangur
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Sími 482 1944 · Eyravegi 25 · 800 Selfoss

Nr. 2592

SV

ANSMERKIÐ

Prentgripur

1041 0858

Meirapróf 
Endurmenntun

okuland.is

Ökuþórinn Skúli Kristjáns-
son, sitjandi heimsmeistari, 

hefur landað Íslandsmeistaratitl-
inum í torfæru, þrátt fyrir að enn 
sé ein keppni eftir. Við hittum 
Skúla og náðum stuttu spjalli 
eftir keppnina, en Skúli þykir 
einstaklega lipur ökumaður sem 
gjör þekkir keppnistækið. Að-
spurður um hvað það væri sem 
hefði stuðlað að því að landa titl-
inum segir Skúli: „Það er fyrst 
og fremst að vera stabíll öku-
maður. Svo þarf bíllinn að hanga 
í lagi. Þá er ég heppin með að 
hafa úrvalsfólk í kringum mig, 
15 manna aðstoðarmannahóp og 
auðvitað góða styrktaraðila.“ 

Sannkallaður Ljónsstaðabíll
Bíllinn er hugarsmíð Skúla frá 
grunni og þegar hann er spurður 
út í hvernig það væri að búa til 
svona bíl svarar hann hæglátur: 
„Ég byrjaði á að kaupa mótor 
og bunka af rörum og smátt og 
smátt varð til bíll. Það eru svona 
2000 klst. sem fóru í smíðina.“  
Skúli á ekki langt að sækja 
þessa hæfileika enda alinn upp á 
Ljónsstöðum, og búinn að vera í 
kringum bíla alla ævi, en innan 
Ljónsstaða er gríðarleg þekking 
og reynsla á bílasmíði og vél-
tækni sem skilar sér í öflugum 
og góðum keppnisbíl. Spurður 
nánar um vélina segir Skúli: 
„Þetta er Ford vél sem skilar 
um 800 hestöflum. Ég nota ekki 
nítró né túrbínur heldur hef ég 
keflablásara til þess að auka 
aflið úr um 400 hestöflum upp 
í 800.“ En þess ber að geta að 

slíkur búnaður er ekki algengur 
í torfærubílum. 

Ökutæknin í sérflokki
Við ræddum við Baldur Ró-
bertsson, liðsfélaga Skúla um 
titilinn og ökuþórinn, en Baldur 
segir fullum fetum að Skúli sé 
með sérgáfu í akstri. „Ég fer 
ekkert ofan af því að það séu 
fáir ökumenn jafn góðir og 
Skúli. Það þarf ekkert annað en 
að fylgjast með honum í stutta 
stund til að sjá hann gjör þekkir 
bílinn, þeir eru eins og sam-
vaxnir. Menn spá honum veltum 
hvað eftir annað, en alltaf eru 

hjólin sem límd við jörðina. Það 
má svo ekki gleyma því að hann 
er sitjandi heimsmeistari en það 
hefur ekki verið keppt aftur um 
titilinn síðan hann vann hann 
2019 vegna Covid-19.“

Spenntur fyrir Akureyri
Þeir félagar Baldur og Skúli eru 
spenntir fyrir Akureyri. Það er á 
Skúla að heyra að hann sé ekkert 
búinn að leggja niður keppnis-
skapið þrátt fyrir að titillinn sé 
kominn í hús. „Ég hef hugsað 
mér að fara norður og taka fyrsta 
sætið með heim,“ segir hann og 
brosir. -gpp

Simbi Racing kemur með 
Íslandsmeistaratitilinn yfir brúna

Skúli Kristjánsson.


