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Leikskólinn Goðheimar formlega vígður

Hólmsá friðlýst
gegn orkuvinnslu
G

Lóðin er heilmikil ævintýraveröld fyrir börn á öllum aldri. Fram kom í máli Örnu Írar að nærsamfélagið allt nyti góðs
af svo vel heppnuðu umhverfi til samverustunda og leikja.

F

östudaginn 27. ágúst sl.
var leikskólinn Goðheimar
á Selfossi formlega vígður.
Leikskólinn þykir einstaklega
vel heppnaður bæði að innan
sem utan. Það var snemma árs
árið 2019 sem undirbúningur
var hafinn að byggingu skólans.
Þann 19. desember sama ár var
tekin skóflustunga að skólanum
sem er sex deilda leikskóli. Alls
er skólinn um 1.100 m2 en lóðin
er alls 7.050 m2. Skólinn opnaði

að hluta, 3 deildir í mars 2021,
en er nú tilbúinn. Í framhaldi
verður hafist handa við að opna
fleiri deildir og setja starfið
af stað. Í máli Sigríðar Birnu
Birgisdóttur,
leikskólastjóra
Goðheima, kom fram að starfsfólk og nemendur væru afar
ánægð með hvernig til tókst
með hönnun og framkvæmdir
á leikskólanum og allir hefðu
lagst á eitt um að gera húsnæðið
og umhverfið væri sem best úr

garði gert. Gísli Halldór Halldórsson sagði í ræðu sinni: „Það
sést svo vel hér í dag, hvernig
allir þeir sem komu að starfinu,
allt frá kjörnum fulltrúum og
nefndarstörfum, yfir í þá vinnu
sem unnin hefur verið við
framkvæmdina ásamt eftirliti
með henni, hversu gríðarlega
allir hafa vandað til. Ég held
að það sé ekki úr vegi að færa
innilegustu þakkir til allra þeirra
sem að komu.“
-gpp

uðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og
auðlindaráðherra, undirritaði
friðlýsingu efsta hluta vatnasviðs Hólmsár gegn orkuvinnslu í samræmi við lög
um verndar- og orkunýtingaráætlun (rammaáætlun).
Hólmsá kemur upp í
Hólmsárbotnum suðaustur af
Torfajökli. Í hana falla miklar
lindir, þar á meðal Brytalækir
að vestan og eins jökulkvíslar
undan Mýrdalsjökli. Áin
rennur víða í gljúfrum og í
henni eru fjölmargir hólmar
og nokkrir fossar, þ.m.t.
Axlarfoss.
Ýmsar virkjunarhugmyndir
hafa komið fram varðandi
Hólmsá og fengið umfjöllun
í rammaáætlun. Einn þeirra
virkjunarkosta náði til efsta
hluta vatnasviðs árinnar en
Alþingi ákvað árið 2013 að
hann skyldi fara í verndarflokk
áætlunarinnar. Tilgangur og
markmið friðlýsingarinnar er
að vernda vatnasvið efsta hluta
Hólmsár gegn orkuvinnslu

Hólmsárlón.

í samræmi við ákvörðun
Alþingis. Friðlýsingin nær
ekki til alls vatnasviðsins
vegna hugmynda um virkjanir
neðar í ánni sem eru í biðflokki
rammaáætlunar.
Friðlýsta
svæðið er 196 km2 að stærð
og nær ekki til annarra þátta en
orkuvinnslu með vatnsafli.
„Ég fagna því mjög að
þessum áfanga er náð enda
er um stórkostlega náttúru að
ræða á þessu svæði sem sómir
sér mun betur vernduð en
virkjuð. Þar með eru perlur eins
og Hólmsárlón, Brytalækir
og Axlarfoss komnar í var
fyrir virkjunaráformum á
hálendinu,“ segir Guðmundur
Ingi Guðbrandsson umhverfisog auðlindaráðherra.

Rúta festist í Krossá og þrjátíu bjargað

Arna Ír Gunnarsdóttir klippir á borðann. Á myndinni eru að auki f.v. Þorsteinn Hjartarson, Gísli Halldór Halldórsson,
Alti Marel Vokes, Sigríður Birna Birgisdóttir, Margrét Björk Björgvinsdóttir og Anna Gína Aagestad.

Björgunarsveitir frá Suðurlandi voru kallaðar út 27. ágúst sl. Rúta með þrjátíu
farþegum innanborðs festist í Krossá á leið sinni í Húsadal. Skálaverðir og
björgunarsveitarmenn sem voru á svæðinu vegna annarra verkefna tókst að
ná fólkinu í land, en málið leit ekki vel út í upphafi að sögn. Í tilkynningu frá
Ferðafélagi Íslands kom fram að miklir vatnavextir hefðu verið að Fjallabaki
og á Þórsmerkursvæðinu og ferðafólk hvatt til að fara varlega. Mynd: FÍ.

Fáðu
fagmann
Auglýsing
í verkið
Háheiði 10, Selfossi
S. 699 1985 / 823 6656

Austur vegi 69 // 800 Selfoss // 480 0400 // jotunn.is // jotunn@jotunn.is
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Listnám og sýning myndlistarnema FSu
\QGOLVWDUQHPDU )6X KDOGD
Q~ iIUDP XSSWHNQXP
K WWL Dè VHWMD XSS VêQLQJX t
RSLQEHUX VêQLQJDUUêPL XWDQ
VNyODQV ëDè HUX QHPHQGXU
t
IUDPKDOGViI|QJXP
VHP
Ii  ìMiOIXQ t XSSVHWQLQJX RJ
N\QQLQJX i HLJLQ YHUNXP $è
ìHVVX VLQQL HUX ìDè QHPHQGXU
t iI|QJXQXP 0\QGOLVW RJ
6WUDXPDU RJ VWHIQXU i ìULèMD
ìUHSL VHP VêQD t /LVWDJMiQQL i
%yNDVDIQL ÈUERUJDU   
VHSWHPEHU 9HUNLQ HUX XQQLQ i
YRU|QQ
Ë iIDQJDQXP 0\QGOLVW HUX
WHNLQ I\ULU QRNNXU P\QGHIQL
XSSVWLOOLQJ DQGOLW RJ IDQWDVtXU
RJìDXXQQLQtIM|OEUH\WWDVWtODRJ
PHèIM|OEUH\WWXPDèIHUèXP
Ë iIDQJDQXP 6WUDXPDU RJ
VWHIQXU HU XQQLè PHè QRNNUDU
IDJXUIU èLOHJDU
NHQQLQJDU
LQQLKDOG YHUND RJ ~WOLW Ë EièXP
iI|QJXP HUX ORNDYHUNHIQL PHè
|OOXPìiWWXPRJìiHUPiODèPHè
DNUêOiVWULJD

M

Aldrei fleiri
nýnemar í FSu
Þ

rátt fyrir veirufaraldur fer
skólastarf í FSu vel af stað.
%MDUW HU E èL \¿U QHPHQGXP
RJ VWDUIVIyONL RJ IM|OEUH\WQL
RJNUDIWXUUtNLUtVNyODVWDU¿QX
6HJMDPiDèPLèUêPLVNyODQV
t DèDOE\JJLQJXQQL 2GGD Vp
YHO KDQQDè WLO Dè K|QGOD ì U
UièVWDIDQLU VHP JUtSD ìDUI WLO
HQ E èL HU ìDU KiWW WLO ORIWV
RJ YtWW WLO YHJJMD $è V|JQ
6LJXUVYHLQV
6LJXUèVVRQDU
DèVWRèDUVNyODPHLVWDUD
HUX
VNUièLU QHPHQGXU t GDJVNyOD
 RJ ìDU DI  QêQHPL
ÄVHP HU PHWIM|OGL QêQHPD
IUi XSSKD¿ VNyODVWDUIV t )6X
+HLOGDUWDODQHPDQGDtJHJQXP
iULQKHIXUIDULè\¿UHLWWì~VXQG
HQ QêQHPDU KDID DOGUHL YHULè
HLQV PDUJLU´ 6NêULQJXQD
VHJLU 6LJXUVYHLQQ OLJJMD KHOVW
t IM|OPHQQXP iUJ|QJXP RJ
Dè PLNLO IM|OJXQ HLJL VpU VWDè
i XSSW|NXVY èL VNyODQV RJ
VpUVWDNOHJDi6HOIRVVL9Lè)6X
VWDUIDQ~U~POHJDHLWWKXQGUDè
PDQQVìDUDINHQQDUDU
Ä.Y|OGVNyOLQQ
KyI
VWDUIVHPL VtQD t YLNXQQL HQ
KDQQ HU QêMXQJ WLO Dè VYDUD
HIWLUVSXUQ XP QiP t DQGD
J|POX |OGXQJDGHLOGDULQQDU
9Lè E\UMXèXP XP iUDPyWLQ
PHè HLQQ KyS t UDIYLUNMXQ
RJ DQQDQ t K~VDVPtèL ëHWWD
HU YLèEyW YLè KHIèEXQGLè

VNyODVWDUI RJ HIOLU PHQQWXQ t
KpUDèL´
*UtPXVN\OGDHUtVNyODQXP
t VDPU PL YLè WLOP OL
RSLQEHUUDDèLOD6NyOXPHUìy
OH\IW Dè VOHSSD JUtPXQRWNXQ
t iNYHèQXP UêPXP HQ
6LJXUVYHLQQ OHJJXU iKHUVOX
i ÄDè EHWUD Vp Dè QRWD JUtPX
PHLUD HQ PLQQD 1HPHQGXU
P WD ìHVVXP DèVW èXP
DI èUXOH\VL RJ VNLOQLQJL´
VHJLU KDQQ RJ XQGLUVWULNDU
VDPWDNDPiWWLQQ Ä9LVVXOHJD
KHIXU ìHVVL IDUDOGXU QHLNY è
iKULI i IpODJVOtILè VHP HU
VWyU KOXWL DI ìYt Dè VWXQGD
QiP t IUDPKDOGVVNyOD HQ
YDQGLQQ HU U GGXU RJ OH\VWXU
i IXQGXP VNyODUièV VHP HU
VDPUièVYHWWYDQJXUVWMyUQHQGD
NHQQDUDRJVtèDVWHQHNNLVtVW
QHPHQGD´
$è VtèXVWX Pi JHWD ìHVV
Dè VWyUXP KiWtèDK|OGXP t
WLOHIQL DI IM|UXWtX iUD DIP OL
VNyODQV ìDQQ  VHSWHPEHU
Q VWNRPDQGL YHUèXU IUHVWDè
XP yiNYHèLQ WtPD HQ ìHVV
t VWDè DWK\JOLQQL EHLQW Dè
VP UUL YLèEXUèXP 6DJW HU
VNyOLHLJLDèU~PDIM|OEUH\WQL
VN|SXQDUJOHèL RJ XSSOêVLQJX
RJ ìDè Pi VYR VDQQDUOHJD
VHJMD XP )6X i IM|UXWtX iUD
IHUOLKDQV

Það er margt á seiði á listalínu
FSu og áhugi nemenda mikill
%RèLè HU XSS i IM|OEUH\WW ~UYDO
iIDQJD VHP RSQLU HUX |OOXP
QHPHQGXPEXUWVpèIUiìYtKYRUW
ìHLUHUXiEUDXWLQQLHèXUHLëDè
HU DOOWDI JHIDQGL RJ JDPDQ I\ULU
NHQQVOXQD Dè Ii HOGUD IyON PHè

iKXJD i VNDSDQGL JUHLQXP LQQ t
KLQQ KHIèEXQGQD QHPHQGDKyS
0HèDO KLQV PLNOD ~UYDOV DI
VNDSDQGLiI|QJXPVHPERèLèHU
XSS i t )6X iVDPW P\QGOLVW Pi
QHIQD VWDIU QD VPLèMX )DEODE
NYLNP\QGXQ OHLNOLVW WH[WtO
K|QQXQ JUDItVND K|QQXQ RJ
JUDItVNDPLèOXQ
9HJJMDOLVWLQ HU VêQLQJ VHP
DOOWDI HU RSLQ iKRUIHQGXP
HQ YHJJXULQQ YLè EtODVW èL
VNyODQV YDU DOOXU HQGXUQêMDèXU
YRULè  1HPHQGXU RJ
NHQQDUDU t P\QGOLVW O|JèXVW
i HLWW RJ ~WNRPDQ HU IUiE U
~WLP\QGOLVWDUVêQLQJ ëDè HU OtND

JDPDQDèVHJMDIUiìYtDèI\UUXP
QHPDQGL RNNDU i OLVWDOtQXQQL
ëyUDQQD éU *XèJHLUVGyWWLU
YLQQXU Q~ Dè YHJJMDOLVW YtèV
YHJDUXP6HOIRVV
ëDè HU VWHIQD RNNDU Dè PLèOD
YHUNXP QHPHQGD VHP YtèDVW
RJ WLO ìHVV K|IXP YLè YHIVtèX
i )DFHERRN VHP KHLWLU FSu
myndlist QêVN|SXQ RJ PLèOXQ
ëDU Pi VMi ~UYDO YHUND ~U ìHLP
iI|QJXPVHPYLèNHQQXP% èL
ìMyQDUVtèDQVHPNHQQVOXHIQLRJ
HNNL VtèXU I\ULU OLVWXQQHQGXU Dè
QMyWD
Myndlistarkennarar FSu,
Lísa og Ágústa.

Fyrsta skóflustunga að nýjum leikskóla á Hvolsvelli
\UVWD VNyÀXVWXQJDQ I\ULU
QêMD
OHLNVNyODE\JJLQJX
i +YROVYHOOL YDU WHNLQ
¿PPWXGDJLQQ  iJ~VW VO ëDX
/LOMD (LQDUVGyWWLU VYHLWDUVWMyUL
$QWRQ.iUL+DOOGyUVVRQRGGYLWL
RJ 6yOEM|UW 6 *HVWVGyWWLU
OHLNVNyODVWMyUL ViX XP Dè WDND
ìHVVDVNyÀXVWXQJXHQìDXYRUX
ìy DOOV HNNL HLQ XP YHUNLè ìDU
VHP DOOLU QHPHQGXU OHLNVNyODQV
YRUX P WWLU PHè VNyÀX t K|QG
RJ YRUX ìDX NRPLQ YHO i YHJ
PHè MDUèYLQQXQD ièXU HQ \¿U
ODXN %|UQLQ VXQJX HLQQLJ WY|
O|J VHP ìDX YRUX E~LQ Dè ID
I\ULUWLOHIQLè
/HLNVNyOLQQ YHUèXU  GHLOGLU
HQ ìy PHè P|JXOHLND i ìYt
Dè VW NND XSS t  GHLOGLU VYR
ìDè YHUèXU YHO U~PW XP DOOD
Gert er ráð fyrir að hægt verði

F

Dè WDND i PyWL  E|UQXP
ìHJDU KDQQ YHUèXU WLOE~LQQ
t E\UMXQ iUV  1êMD
OHLNVNyODE\JJLQJLQ HU VWDèVHWW
YLè9DOODUEUDXWRJìiYHUèXUDOOW
VNyOD RJ tìUyWWDVY èL i VDPD
VWDè ëDè HU 3iOO 9 %MDUQDVRQ

VHP KDQQDU OHLNVNyODQQ iVDPW
ÏO|IX 3iOVGyWWXU RJ 6SHVtDQ
VpU XP MDUèYHJVYLQQX I\ULU
E\JJLQJXQDRJYRUXìDX3iOORJ
ÏO|IiVDPW/iUXVL6YDQVV\QLIUi
6SHVtXQQLYLèVW|GGìHVVDI\UVWX
VNyIOXVWXQJX
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Við gerum það sem við
segjumst ætla að gera
Suðurkjördæmi

1. sæti – Birgir Þórarinsson 2. sæti – Erna Bjarnadóttir

Þú færð allt fyrir

GÖNGUR & RÉTTIR

KÍKTU Á ÚRVALIÐ Á

WWW.FODUR.IS

HJÁ FÓÐURBLÖNDUNNI

FRÍ HEIMSENDING Á PÖNTUNUM YFIR 30.000 Í VEFVERSLUN - gildir í póstnúmer 101-371 og 800-881
www.fodur.is
fodur@fodur.is

FB Reykjavík
Korngarðar 12
570 9800

FB Verslun Selfoss
Austurvegur 64 a
570 9840

FB Verslun Hvolsvöllur
Dufþaksbraut 1
570 9850

Opnunartími verslana:
Virka daga: 9:00-18:00
Laugardagar: 10:00-14:00 á Hvolsvelli
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Fjórðungur ungra kvenna undir miklum
þrýstingi að senda myndir af sér á netinu
Í

nýrri skýrslu sem Fjölmiðlanefnd gaf út kemur
fram að konur á aldrinum 1517 ára voru sá hópur sem var
langlíklegastur til þess að hafa
upplifað að vera þvingaður til
að senda myndir af sér eða aðrar
persónulegar upplýsingar, þar
sem 23,9% sögðust hafa lent
í þeim aðstæðum á síðustu 12
mánuðum. Til samanburðar
höfðu 6,3% karla á aldrinum
15-17 ára upplifað þessar
aðstæður og 0,6% 18 ára og
eldri. Þá höfðu 17,9% kvenna á
aldrinum 15-17 ára lent í því að
myndir eða myndskeið af þeim
KD¿ YHULè ELUW i QHWLQX t yì|NN
þeirra. Í hópi 15-17 ára karla var
hlutfallið sömuleiðis hátt þar
sem 13,8% höfðu lent í þeim
aðstæðum, en meðaltalið í öðrum
aldurshópum (18 ára og eldri)
var 2%. „Þessar niðurstöður
draga upp grafalvarlega mynd af
ìYtXPKYHU¿VHPXQJWIyONRJìi
sérstaklega ungar konur búa við
á netinu í dag. Meginmarkmið
könnunarinnar er að búa til
ramma fyrir stefnumótun á sviði
miðlalæsis svo að hægt sé að
bregðast við með aðgerðum til

úrbóta. Hér sjáum við svart á
hvítu óviðunandi ástand og hóp
sem þarfnast aðstoðar sem allra
fyrst,“ segir Skúli Bragi Geirdal
verkefnastjóri miðlalæsis hjá
Fjölmiðlanefnd.

Rennir stoðum undir áhyggjur
barverndarstarfsfólks
Í
skýrslu
Fjölskyldusviðs
Árborgar kom fram að áhersla
sé á málaflokkinn hjá Sveitarfélaginu Árborg. „Nú í vor fór
barnavernd, ásamt lögreglu
í alla 7. 8. 9. og 10. bekki í
grunnskólum Árborgar með
fræðsluerindi sem sneri sérstaklega að stafrænu kynferðisofbeldi. Umræðan var þörf að

okkar mati og rennir skýrsla
Fjölmiðlanefndar stoðum undir
þá ógn sem við teljum ungt fólk
standa frammi fyrir á samfélagsmiðlum. Við hvetjum foreldra til
þess að kynna sér skýrsluna og
ræða málin við börnin sín ásamt
því að fylgjast með hegðun
barna sinna á samfélagsmiðlum.
Ef grunur vaknar um að barn
hafi orðið fyrir stafrænu
kynferðislegu
ofbeldi
er
ávallt hægt að leita beint til
barnaverndar eða lögreglu
en mikil samvinna ríkir þar á
milli varðandi málefni barna,“
segir Anna Rut Tryggvadóttir,
teymisstjóri Barnaverndar í
Árborg.
-gpp

A

Stútar undir stýri
Sjö ökumenn voru stöðvaðir
vegna gruns um að hafa
ekið undir áhrifum áfengis
eða
fíkniefna
og
munu
þeir væntanlega fá sekt og
sviptingu ökuréttinda verði
niðurstaða
blóðrannsóknar
þeim í óhag. „Rannsóknarnefnd
samgönguslysa hefur ítrekað

Dagskráin kemur út á hverjum miðvikudegi.
Upplag 5.300 eintök. Allt efni og auglýsingar berist fyrir hádegi á mánudögum.
Dreift ókeypis í allar sýslur
austan Hellisheiðar. Dagskráin
er aðili að samtökum bæjarog héraðsfréttablaða.
ISSN 1670-407X
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bent á að akstur undir áhrifum
áfengis og/eða fíkniefna sé
stór þáttur, ásamt hraðakstri, í
banaslysum í umferðinni. Það
er því mikið áhyggjuefni að í
hverri viku séu þessir hópar
svo fyrirferðamiklir í dagbók
lögreglu.“

Níu umferðarslys og ekið á barn
Alls voru níu umferðarslys
tilkynnt til Lögreglu með
mismiklum slysum á fólki. Í einu

tilfelli var ekið á barn á reiðhjóli
í austurhluta umdæmisins.
Barnið slapp án meiðsla. „Nú
fer sá tími í hönd að skólar eru
að byrja í umdæminu. Það er því
vert að brýna fyrir ökumönnum
að huga vel börnum á leið í
skóla, bæði gangandi og á
reiðhjólum. Þá viljum við minna
foreldra og forráðamenn barna
að spenna börn í bílbelti eða
bílstóla, jafnvel þó leiðin sé
„bara örstutt“ í skólann.“
Vísnagátur-höf:
Ármann Dalmannsson
Útg. Bókaútgáfan SKRUDDA

?

Vatnsföturnar voru mér til vinstri og hægri.
Í heimreiðum ég hlýt að vera.
Hold þitt verð ég allt að bera.

?

Svar við gátu í blaði 2612: BJARG
1. Bjargsig - 2. Bjargvættur

Prentgripur
1041 0858

er

Ég vil þakka þeim Stefni og
Stíg fyrir áskorunina, sem kom
mér í nokkuð opna skjöldu. Til
að launa þeim grikkinn langar
mig að vera með uppskrift
að salati sem er ekki þeirra
uppáhald eða sérgrein. Þeirra
vegna hef ég þó kjöt með.

Kjúklingasalat
Úrbeinuð kjúklingalæri
Lambhagasalat
Gúrka
Tómatar
Paprika
Rauðlaukur
Þurrkaðar gráfíkjur
Bláber
Baconsneiðar (Harðsteiktar)
Fetaost og olía sem dressing
Þetta er svo skolað og skorið
skynsamlega.
Úrbeinuð kjúklingalærin
eru svo grilluð í ca. 15 mínútur,
krydduð með pipar, arabísku
kjúklingakryddi, chilipipar og
salti. Stefnir og Stígur hefðu
viljað kartöflur og smjör með
þessum rétti, en ég mæli heldur
með hrísgrjónum og sojasósu.
Mig langar til að þakka enn
frekar fyrir áskorunina, og stela
einni uppskrift úr óútkomnubókinni þeirra „Réttir réttir“
sem þeir stálu leynt og ljóst frá
mér.

Gáta vikunnar

Útgefandi: Prentmet Oddi,
Eyravegi 25, 800 Selfoss,
sími 482 1944, dfs@dfs.is, www.dfs.is.
Ritstjóri: Gunnar Páll Pálsson,
sími 856 0673, gunnar@dfs.is.
Auglýsingadeild: Sími 482 1944,
auglysingar@dfs.is.

matgæðingurinn

Matgæðingar vikunnar
Gústav Þór Stolzenwald.

Ekið á barn á reiðhjóli
lls voru 78 kærðir fyrir
hraðakstur. Sá sem hraðast
ók var mældur á 141 km/klst.
Sektin var 150 þúsund krónur
sem ökumaðurinn greiddi á
staðnum og fékk þar af leiðandi
25% afslátt. „Lögreglunni hefur
verið tíðrætt um hættur þess
að aka of hratt og er sú vísa
sjaldan of oft kveðin. Þess má
geta að þegar ekið er á 141 km
hraða ferðast bíllin tæpa 40
metra á hverri sekúndu. Meðal
ökumaður er einmitt um 1
sekúndu að bregðast við hættu
sem hann sér, þ.e. frá því að
hann skynjar hættuna þar til
hann byrjar að bregðast við s.s.
með því að hemla.“

Sunnlenski

3. Bærinn Bjarg

?

?

d i Þar sem þþetta er hhaft
dómi.
eftir Stíg sjálfum í Minna-viti
má næstum ætla að þetta sé
hans uppskrift að mestu leiti.
Uppskrift fyrir 2
(Stíg og Stefni):
Einn kaffibolli fínt haframjöl
Þrír kaffibollar íslenskt vatn
Dass af salti, má vera minna
Blandið
saman
öllu
ofangreindu og látið standa 28
mínútur og 20 sekúndur.
Setjið þá blönduna á heita
hellu og byrjið að hræra
og hræra og hræra þar til
grauturinn er tilbúinn. Þegar
þessi Skoski nýkrýndi meistari
var spurður út í, hvað það
hafi verið sem skipti sköpum
í sigrinum, þá sagði hann
einmitt þetta. Hræra og hræra
og hræra, það man ég þó sem
ég heiti Stígur frá Minna-viti.

Réttir réttir „Heimsmets
hafragrautur“

Meistaragrautinn vil ég mæra
meira af honum ávallt vil
bara þarf að hræra og hræra
og hræra meira en af og til

Stígur í Minnaviti hlustaði
á
vinkonu
sína
segja
ektamanni sínum frá viðtali
við
heimsmeistarann
í
hafragrautargerð. Keppni sem
haldin var í Skotlandi 2017,
þegar þessi hlerun fór fram.
Þar sem Stígur er minnis-lítill
frekar en laus, þá náði hann
allra heilla að muna eitthvað
af því sem fram fór að eigin

Sjóðist í örfáar mínútur, til
dæmis tvær og hálfa.
Borðist
með
kanil/
púðursykurblöndu, rúsínum
og rjóma. Ekki sakar að hafa
sneið af lifrapylsukepp með ef
dagsverkið er stórtækt framundan.
Þessi er betri ef hann er
góður.

Ég skora á Elínu Hjartardóttur Stolzenwald að vera næsti
matgæðingur.
Matgæðingar eru beðnir að senda á dfs@dfs.is
uppskrift ásamt mynd af sér eigi síðar en á sunnudegi.

Eva Björk nýr iðjuþjálfi á HSU

H

eilbrigðisstofnun
Suðurlands auglýsti á dögunum
eftir iðjuþjálfa við stofnunina.
Gengið hefur verið frá ráðning
við Evu Björk Birgisdóttur,
iðjuþjálfa.
„Starfið
er
samvinnuverkefni HSU og
nágrannasveitafélaga í þjónustu
við börn og ungmenni og í
málefnum fatlaðra,“ segir meðal
annars í tilkynningunni. Eva
Björk tekur við af Ragnheiði
Lúðvíksdóttur en stofnunin
þakkar Ragnheiði fyrir vel

unnin störf ásamt því að bjóða
Evu Björk velkomna til starfa.
-gpp
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BREYTINGAR
Á DREIFINGU
DAGSKRÁRINNAR
Frá og með 1. september nk. verður Dagskránni ekki
lengur dreift inn á hvert heimili á Suðurlandi.

Leiðir til að fá Dagskrána
1

Í blaðakössum á Selfossi, Hveragerði, Þorlákshöfn,
Stokkseyri og Eyrarbakka.

2

Í öllum helstu þjónustustöðum á Suðurlandi.
Öllum helstu matvöruverslunum og bensínstöðvum
£VDPWȵHLULÀMµQXVWXVW¸²XP

3

Send heim að dyrum.
Hægt er að sækja um þjónustuna inni á GIVLVGUHLȴQJ
eða í síma 482 1944. Þú greiðir póstburðargjaldið og færð
blaðið inn um lúguna í hverri viku.

Hægt er að lesa nánar um breytingar
£GUHLȴQJDUP£OXP'DJVNU£ULQQDU¯
fréttatilkynningu sem birt var á dfs.is.
Sími 482 1944
dfs@dfs.is
www.dfs.is

Fjármála- og tryggingaráðgjöf á einum stað
í útibúum Arion banka

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.

6 Miðvikudagur 1. september 2021

DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

Hvolpasveitarpeysa
Sendibílar á Suðurlandi
7HNDêPpUDOODDOPHQQDÁXWQLQJVîMyQVWX
+HLPVHQGLQJDU9|UXGUHLÀQJ%~VOyêDÁXWQLQJDU5XVODIHUêLU
7UDXVWRJIDJOHJîMyQXVWDPHê\ÀUiUDUH\QVOX
7yPDVNH\UVOD#NH\UVODLVZZZNH\UVODLV

NH\UVODLV

Hvolpasveitin nýtur mikilla vinsælda meðal
leikskólabarna og þau vilja mörg eiga peysu
með uppáhalds hvolpinum sínum. Vegna
fjölda áskorana birtum við aftur uppskrift
að peysu með mynd af Bessa. Uppskriftin er
ætluð börnum 2- 6 ára. Peysan er prjónuð úr
Spuna, merinoull frá Ístex sem fæst í Hannyrðabúðinni á Selfossi. Þetta garn má þvo í
þvottavél sem kemur sér vel þar sem börn eru.
Grunnliturinn hér er rauður, en vel má prjóna
peysuna í öðrum litum. Mynstur af öllum hinum hvolpunum fást líka í Hannyrðabúðinni.
Stærðir: 2 - 4 - 6 ára.
Efni: 2 - 3 - 4 dk rautt, 1 dk af gulu, ljósgráu,
dökkgráu og hvítu í allar stærðir.
Prjónar no 3,5 og 4,5 - 60 cm, ermaprjónar
no 3,5 og 4,5. Prjónamerki, prjónanælur.

Haustferð FEB á Selfossi
Verður farin í boði Gumundar Tyrfingssonar, með þeim
fyrirvara að Covid 19 leyfi.
Brottför 14. september frá Grænumörk kl. 13 og ekið á
Þingvöll, þar sem landvörðurinn Torfi Stefán Jónsson tekur
á móti hópnum ásamt Laufeyju, sem býður upp á kaffi og
meðlæti.
Sýningin Hjarta lands og þjóðar verður í boði, fyrirlestur
Torfa Stefáns og göðnguferð niður Almannagjá fyrir þá sem
treysta sér.
Bókanir í ferðina þurfa að berast fyrir 10. September í
Grænumörk 5 og hjá nefndinni.
Sirrý sími 863 7133, Helgi sími 860 732 og Ingibjörg
sími 864 197.
Athugið að þátttakendur eru á eigin ábyrgð.

Axlastykki:

Uppskrift:
Bolur: Fitjið upp 108 - 116 - 128 l á prjóna no
3,5 með dökk gráum lit og prjónið brugðning
2 sl, 2 br eina umferð. Skiptið yfir í rautt garn
og prjónið áfram brugðning 2 umf, skiptið þá
í gult og prjónið 2 umf, svo 2 rauðar, 2 gular og loks eina rauða umferð. Skiptið yfir á
prjóna no 4,5 prjónið áfram slétt með rauðu
garni en aukið í fyrstu umferð um 4 - 6 - 10
lykkjur jafnt yfir hringinn (alls 112 - 122 - 138
lykkjur á prjóninum). Prjónið þar til bolurinn
mælist 26 - 29 - 32 sm. Setjið síðustu 3 l á
undan á prjónanælu, prjónið 56 - 61 - 69 l
setjið síðustu 3 l á nælu, prjónið 53 - 58 - 66
l. Leggið bolinn til hliðar og prjónið ermar.

Ermar:
Fitjið upp 24 - 28 - 32 l með dökk gráum lit
á prjóna no 3,5, prjónið brugðning 2 sl, 2 br,
eina umferð með gráu, 2 umf rauðar, 2 gular
og 2 rauðar. Skiptið yfir á prjóna no 4,5, aukið í fyrstu umferð um 2 l við upphaf og lok
umferðar. Prjónið áfram slétt en aukið um 2
l á 5 umferða fresti 4 - 5 - 5 sinnum, svo á 6
umferða fresti þar til alls eru 46 - 50 - 54 l á
prjóninum. Prjónið þar til ermi mælist 23 - 27
- 30 - sm. Setjið fyrstu 2 og síðustu 1 l umferðar á hjálparnælu. Prjónið aðra ermi eins.

Sameinið nú bol og ermar á hringprjón no 4,5
og prjónið 1 - 2 - 3 umferðir með rauðu (192
- 210 - 234 l á prjóninum).
Prjónið því næst samkvæmt mynstri 1. Prjónið 1 - 1 - 2 umf hvítar athugið að í stærðum 2
og 6 eru 2 l teknar saman 3 sinnum jafnt yfir
umferðina, ekki er fækkað lykkjum í stærð 4
(189 - 210 - 231 l á prjóninum).
Prjónið svo samkvæmt mynstri 2. Að því
loknu eiga að vera 117 - 130 - 143 l eftir á
prjóninum.
Prjónið samkvæmt mynstri 3 en takið 2 l
saman 9 - 4 - 5 sinnum, jafnt yfir í fyrstu umferðinni (108 - 126 - 138 l á prjóninum). Að
mynstri 3 loknu eiga að vera 72 - 84 - 92 l á
prjóninum.
Skiptið nú yfir á prjóna no 3,5 prjónið eina
umferð slétta og fækkið um leið um 12 - 14
-12 l jafnt yfir umferðina. Prjónið nú brugðning 2 sl, 2 br, 2 umf rauðar, 2 gular, 2 rauðar, 1
dökk gráa, fellið laust af með gráum lit.
Lykkjið saman undir höndum. Gangið frá
endum, athugið að gott er að kljúfa endana í
þrennt og ganga frá hverjum hluta sér, þá ber
minna á þeim í fráganginum.
Skolið úr mildu sápuvatni og leggið til þerris.
Uppskrift: Þóra Þórarinsdóttir

Vélamaður óskast
ůĚŝƐƐƚƂĝŝŶ 1ƐƊſƌ ŚĨ͕ ş XŽƌůĄŬƐŚƂĨŶ ůĞŝƚĂƌ ĞŌŝƌ
ǀĠůĂŵĂŶŶŝƟůĂĝǀŝŶŶĂşůĂǆĂƐĞŝĝĂƐƚƂĝĨĠůĂŐƐŝŶƐ͘

Helstu verkefni:
% DŝŶŶŝŚĄƩĂƌǀŝĝŚĂůĚĄďƷŶĂĝŝĨĠůĂŐƐŝŶƐ
% ^ĂŵƐŬŝƉƟǀŝĝǀĞƌŬƚĂŬĂşƐƚčƌƌŝǀŝĝŚĂůĚƐ
verkefnum
% PŶŶƵƌƟůĨĂůůĂŶĚŝƐƚƂƌĨşƐĂŵƌĄĝŝǀŝĝ
Stöðvarstjóra

Hæfniskröfur:
% ƷƐĞƚĂŚĞůƐƚşPůĨƵƐĞĝĂŶĄŐƌĞŶŶŝ
% ZĞǇŶƐůĂĂĨǀŝĝŚĂůĚŝǀĞŐŶĂǀĠůďƷŶĂĝĂƌŽŐ
vélstjórn
EĄŶĂƌŝƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌǀĞŝƟƌXſƌĂƌŝŶŶMůĂĨƐƐŽŶ
ĨƌĂŵŬǀčŵĚĂƌƐƚũſƌŝşsíma 621 2345
eða ƚŽƟΛŝƐƚŚŽƌ͘ŝƐ

Eyravegi 23, Selfossi // 555-1314
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Meirapróf í fjarnámi
hefst 16. sept. á netinu

Þú lifir bara einu sinni!

okuskoli.is - thrainn@okuskoli.is - 892 9594

N

ú er komin sá tími þar sem kort í ræktina,
megrunarkúrar, lifrarhreinsanir, detox og
Ketó tekur völdin. Margir eru búnir að fá nóg
af sukki sumarsins og hlakka til að mæta aftur
í ræktina og breyta mataræðinu. Það er auðvelt
að markaðssetja efni, námskeið og mataræði
VHP WHQJMDVW KHLOVXIDUL RJ KUH\¿QJX
í september og janúar ár hvert.
Það er sá tími sem fólk tekur
sig á eftir sumarið og
MyOLQ )yON ¿QQXU WLO
samviskubits og vill
gera betur. Á vissan
KiWW ¿QQVW PpU
ìHWWDVRUJOHJW0pU
¿QQVWHNNLVRUJOHJW
að fólk vilji fara
betur með líkama
VLQQ KHOGXU ¿QQVW
PpUVRUJOHJWìHJDU
fólk fer ekki betur
með líkama sinn á
UpWWXPIRUVHQGXPë~
verður ekki endilega
hamingjusamari þótt þú
VpUW QRNNUXP NtOyXP OpWWDUL
en borðar bara ákveðna tegund
mataræðis. Það er mjög mikilvægt að
hreyfa sig. Ekki misskilja mig. Við erum ekki
gerð fyrir endalausa kyrrsetu. Líkaminn okkar
YLQQXU OtND EHWXU HI KDQQ I U UpWWD Q ULQJX
Við erum ekki gerð til að fylla líkama okkar af
skyndibitamat og snakki. Þetta myndi hinsvegar
allt ganga svo miklu betur ef við kæmum fram
við okkur sjálf af virðingu. Ef við veldum það
að hreyfa okkur og næra okkur vel af því að
við elskum okkur sjálf. Við eigum bara einn
líkama. Það er mikilvægt að fara vel með hann.
Ë VtèXVWX YLNX YDU pJ i OHLèLQQL QRUèXU i
Akureyri með dóttur minni. Við stoppuðum á
Blönduósi og fylltum bílinn hennar af eldsneyti.
Þegar við vorum komin nokkuð áleiðis spurði
hún „Mamma, settirðu ekki örugglega bensín á
bílinn“. Ég hló og sagði jú auðvitað. En það er
ekkert auðvitað. Ég hefði alveg getað ruglast og
VHWWGLVHOiEtOLQQKHQQDUìDUVHPpJHUY|QDè
VHWMDGLVHOiEtOLQQRNNDU(IpJKHIèLVHWWGLVHOi
bílinn hefði það orðið stórt vandamál. Stundum
er okkur meira umhugað um hvað við setjum á
bílinn okkar eða gefum gæludýrunum okkar að
borða en okkur sjálfum.
Við þurfum að læra að hlusta á hvað líkaminn

okkar er að segja okkur til að átta okkur á hvaða
PDWDU èL KHQWDU RNNXU EHVW eJ YHLW Dè pJ I 
ìDètEDNLèHIpJI UPpUUMyPDtV+~èLQiPpU
VWH\SLVW ~W t EyOXP RJ pJ GDXèVp HIWLU ìYt Dè
KDIDOiWLètVLQQHIWLUPpUëDèìêèLUVDPWHNNL
DèpJIiLPpUDOGUHLQHLWWyKROOW
Ég er sjálf hrifin af 80/20 reglunni.
Ef maður nærir sig að mestu vel
og grípur í eitthvað annað
allt að 20% þá hefur það
ekki verulega skaðleg
iKULI 5pWW HLQV RJ
það hefði ekki mjög
skaðleg áhrif ef
pJ KHIèL VHWW VPi
Disel á bíl dóttur
minnar, áttað mig
stax á því og fyllt
upp í rest með
bensíni.
Ekki fara bara
vel með líkama þinn
í september og janúar.
Farðu vel með líkama
þinn alltaf. Ég veit sjálf að
pJ IHU ~W ~U U~WtQXQQL PLQQL
ìHJDUpJIHUtIHUèDO|J~WLOHJXU
HèDMyOLQNRPDHQpJJHWVDPWYDOLèYHO
ìyVYRpJVpHNNLKHLPDKMiPpUË~WLOHJXQQL
RNNDUtVXPDUERUèDèLpJRIWDUQDPPLHQìHJDU
pJ HU KHLPD KMi PpU eJ UH\QGL VDPW Dè YHOMD
vel. Þegar heim var komið tók rútínan aftur við
og nammi var sjaldan á boðstólnum. Það er
HLQVPHèKUH\ILQJX+UH\ILQJìDUIHNNLEDUDDè
vera bundin við það að mæta í ræktina. Þú getur
VWXQGDèKUH\ILQJXKHLPDKMiìpUHèD~WLt*XèV
grænni náttúrunni. Þú veist þetta auðvitað allt.
Þú veist hvað þarf að gera. Að vita er þó ekki
QyJ eJ KHOG Dè JUXQQXULQQ Vp Dè YLè ìXUIXP
að læra að bera meiri virðingu fyrir okkur
sjálfum. Læra að elska líkama okkar eins og
hann er. Læra að bera svo mikla virðingu fyrir
okkur sjálfum við við viljum fara með vel með
þennan eina líkama sem okkur er gefinn.
Það hefur oft verið sagt! Þú lifir bara einu
VLQQL 0pU ILQQVW EHWUD Dè RUèD ìHWWD VYRQD 
„Þú lifir á hverjum degi en þú deyrð bara einu
sinni!“ Farðu vel með þig og elskaðu sjálfa/n
þig hvern dag. Það er einfaldara líf.
Gunna Stella

Panta tíma í ráðgjöf og/eða heilsumarkþjálfun - www.gunnastella.is - Hlaðvarp: Einfaldara líf

Tómas Ellert ráðin kosningastjóri
Miðflokksins á landsvísu

T

ómas Ellert Tómasson byggingarverkfræðLQJXU RJ E MDUIXOOWU~L 0LèÀRNNVLQV t 6YI
Árborg hefur verið ráðinn kosningastjóri MiðÀRNNVLQV i ODQGVYtVX YHJQD DOìLQJLVNRVQLQJDQQD
þann 25. september næstkomandi. Tómas Ellert
hefur í störfum sínum sem bæjarfulltrúi leitt þá
gríðarmiklu innviðauppbyggingu sem Svf. Árborg
hefur unnið að á undanförnum árum og dylst
engum sem átt hefur leið um Selfoss og nágrenni
síðustu vikur og mánuði.
Tómas Ellert hefur jafnframt yfirgripsmikla
þekkingu á mannvirkjagerð ásamt víðtækri
reynslu af stjórnsýslunni í gegnum störf sín sem
bæjarfulltrúi og sem fyrrverandi verkefnastjóri á
Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar.
Miðflokknum er mikill fengur í að fá Tómas
Ellert til starfa af fullum krafti í kosningabaráttuna
framundan, ekki eingöngu vegna dugnaðar hans
og elju, heldur líka vegna þekkingar hans á

innviðauppbyggingu sem nýtast mun við uppbyggingu þjóðarleikvanga og samgöngumannvirkja
s.s. Sundabraut og öðrum samgönguæðum
innan, og til og frá borginni og einnig endurreisn
Reykjavíkurflugvallar.
Tómas Ellert skipar að auki 2. sæti Miðflokksins
í Reykjavíkurkjördæmi norður.
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Kirkjulundur 19
Garðabær
harpa@harpautfor.is
harpautfor.is

Harpa Heimisdóttir
842 0204

Brynja Gunnarsdóttir
821 2045

Bláskógaskóli Laugarvatni er samrekinn leik-og grunnskóli sem
staðsettur er í dásamlegri náttúruparadís.
Við auglýsum eftir leikskólakennara til starfa í öflugum
leikskóla sem starfar eftir áherslum á lýðræði, samvinnu,
útinám, félagsfærni og samstarfi á milli skólastiga.
Við leitum að einstakling sem:
yhefur brennandi áhuga á útinámi og útiveru
yer jákvæður og spenntur fyrir samstarfi
yað langar að þróa sig í stafi
ytekur jákvætt undir hugmyndir barna
ytekur ábyrgð í starfi
yer samvinnuþýður og til í að prófa sig áfram í starfi.
yá auðvelt með að aðlagast breytingum.
Við leggjum áherslu á að starfsmenn vaxi í starfi og að áhugi
þeirra og gleði fái að njóta sín.
Mikilvægt er að viðkomandi geti hafi störf í síðasta lagi
1. október 2021.
Við erum að leita að einstaklingi sem getur unnið 100% starf.
Einnig er staða í eldhúsi leikskóladeildar/afleysingar inni
á deild laus.
Um hlutastarf er að ræða með möguleika á auknu stöðuhlutfalli. Við óskum eftir fólki sem er lausnamiðað, sveigjanlegt og
jákvætt. Sýnir gleði og samstarfsvilja í samskiptum við börn
og starfsfólk.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Hlökkum til að taka á móti áhugaverðum umsóknum. Horft
er til meðmæla og reynslu ef ekki fæst menntaður leikskólakennari. Sendið umsóknir og fyrirspurnir á netfang skólastjóra
Elfu Birkisdóttur elfa@blaskogaskoli.is eða hafið samband í
síma 480-3030 til að fá frekari upplýsingar. Umsóknarfrestur
er til 7. september 2021.

Sumarstarf Selfosskirkju
Í

sumar var sú nýlunda í Selfosskirkju að boðið var upp
á leikjanámskeið fyrir börn á
aldrinum 6-12 ára. Tvennskonar námskeið voru í boði,
annað var fyrir krakka á aldrinum 6-9 ára og hitt var fyrir
krakka á aldrinum 10-12 ára.
Hvert námskeið var ólíkt því
næsta þar sem áhugi barnanna réð dagskránni. Í upphafi var rætt hvað skyldi gera
á námskeiðinu og námskeiðið
skipulagt út frá því. Einn hópurinn vildi gera vísindatilraunir, á
meðan annar hópur vildi föndra,
sumir vildu baka á meðan aðrir
vildu fara upp í kirkjuturninn. Í
lok hvers námskeiðs var farið í
ratleik um kirkjuna og grillaðir
sykurpúðar við mikinn fögnuð.
Námskeiðunum var vel tekið og

var fullbókað á sum námskeiðanna, en alls tóku 43 þátttakendur þátt.

Vetrarstarfið senn að hefjast
Námskeiðin voru aðeins forleikur að því sem koma skal í
vetrarstarfi kirkjunnar. Selfosskirkja heldur úti metnaðarfullu
barnastarfi fyrir börn á öllum
aldri. Sunnudagaskólinn er opinn öllum en þar er mikið sungið, sagðar sögur og sýnd leikrit
og jafnvel koma góðir gestir í
heimsókn. Á þriðjudögum eru
fundir fyrir 6-9 ára, og 10-12
ára krakka. Á fundum skipa
leikir stóran sess, en auk þess
eru margvísleg verkefni sem eru
bæði skemmtileg og krefjandi.
Barna- og unglingakór kirkjunnar æfir einnig á þriðjudög-

um. Börnin hafa því tækifæri til
að sækja barnastarfið samhliða
kóræfingum. Smá pása verður á
milli kóræfingar og barnastarfsins og þá verður létt hressing
fyrir börnin í boði kirkjunnar.
Unglingarnir verða með
æskulýðsfundi á mánudagskvöldum þar sem tekist verður
á við stærri verkefni í bland við
leiki og fjör. Ekki má gleyma því
að þau allra yngstu eru velkomin í kirkjuna á foreldramorgnum
sem eru á miðvikudögum.
Það verður líf og fjör í kirkjunni í vetur og eru frekari upplýsingar og skráning í barnastarf
og kóra Selfosskirkju að finna
inni á heimasíðu kirkjunnar, selfosskirkja.is.
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DUE¿[ RJ 2UND QiWW~UXQQDU
GyWWXUIpO|J
2UNXYHLWX
5H\NMDYtNXU KDID KORWLè VW\UN
~U 1êVN|SXQDUVMyèL (YUySX
VDPEDQGVLQV ,QQRYDWLRQ)XQG t
YHUNHIQLè6LOIXUEHUJ6W\UNXULQQ
HU HLQQ Vi K VWL VHP YHLWWXU
KHIXUYHULèWLOORIWVODJVYHUNHIQLV
KpU i ODQGL RJ QHPXU XP 
PLOOMyQXP HYUD VHP VYDUD WLO
W SOHJD  PLOOMyQD NUyQD
ëHWWD HU MDIQIUDPW t I\UVWD VLQQ
VHP tVOHQVNW YHUNHIQL HU VW\UNW
DIVMyèQXP

DI NROGtR[tèL RJ XP  ì~VXQG
WRQQ DI EUHQQLVWHLQVYHWQL i iUL
6W\UNXULQQ VHP 6LOIXUEHUJV
YHUNHIQLèKOêWXUYHUèXUQRWDèXU
I\ULUK|QQXQRJE\JJLQJXVW UUL
RJ |IOXJUL VW|èYDU YLè YLUNM
XQLQDVHPVWHIQWHUDèJDQJVHWMD
iULè  ëDU PHè YHUèXU
Q U |OO ORVXQ NROGtR[tèV RJ
EUHQQLVWHLQVYHWQLV IUi YLUNMXQ
LQQLKUHLQVXèHèDXPì~VXQG
WRQQ DI NROGtR[tèL RJ XP 
ì~VXQGWRQQDIEUHQQLVWHLQVYHWQL
iiUL

Sporlaus vinnsla á Hellisheiði

Aðgerðir til að ná
loftslagsmarkmiðum

0DUNPLè 6LOIXUEHUJVYHUNHIQLV
LQVHUDèE\JJMDQêMDKUHLQVLVW|è
YLè +HOOLVKHLèDUYLUNMXQ VHP
PXQ IDQJD Q U DOOW NROGtR[tè
RJEUHQQLVWHLQVYHWQL~U~WEO VWUL
YLUNMXQDULQQDUVHPVtèDQYHUèXU
G OWQLèXUtQiO JEDVDOWEHUJO|J
WLO YDUDQOHJUDU VWHLQUHQQLQJDU
PHè&DUEIL[W NQLQQLëDUPHè
PXQ2UNDQiWW~UXQQDUVNLSDVpU
t IUHPVWD IORNN JU QQDU MDUè
YDUPDQêWLQJDU PHè VSRUODXVUL
IUDPOHLèVOXUDIPDJQVRJYDUPD

Carbfix-aðferðin virkar
gegn loftslagsvánni
&DUEIL[ KHIXU ìUyDè W NQL I\ULU
YDUDQOHJD ELQGLQJX NROGtR[tèV
YLè+HOOLVKHLèDUYLUNMXQIUiiULQX
 t VDPVWDUIL YLè LQQOHQGDU
RJ HUOHQGDU UDQQVyNQDVWRIQDQLU
7 NQLQ NUHIVW HLQXQJLV UDI
PDJQV RJ YDWQV RJ KHIXU VWDUI
VHPLQ yYHUXOHJ XPKYHUILViKULI
7 NQLQ IHOXU t VpU Dè OH\VD
NROGtR[tè t YDWQL RJ G OD QLèXU
t EDVDOWEHUJJUXQQLQQ ìDU VHP
QiWW~UXOHJ IHUOL VWHLQUHQQD ìDè
WLOIUDPE~èDU0HèìHVVXPyWLHU
NROGtR[tèLè YDUDQOHJD EXQGLè t
VWHLQGXPGM~SWtEHUJJUXQQLQXP
RJìDQQLJNRPLètYHJI\ULUiKULI
ìHVViORIWVODJLè(LQQLJHUK JW
Dè EHLWD DèIHUèLQQL I\ULU DèUDU
JDVWHJXQGLU i ERUè YLè EUHQQL
VWHLQVYHWQLHQìDèKHIXUHLQQLJ
YHULè IDQJDè IUi YLUNMXQLQQL RJ
G OWQLèXUIUiiULQX

Stærri og öflugri hreinsistöð
1~YHUDQGL KUHLQVLVW|è +HOOLV
KHLèDUYLUNMXQDU IDQJDU XP
 NROGtR[tèV RJ XP 
EUHQQLVWHLQVYHWQLV ~U ~WEO VWUL
KHQQDUHèDXPì~VXQGWRQQ

/RIWVODJVi WOXQ ËVODQGV JHULU
UièI\ULUVDPGU WWLtORVXQ
iNROGtR[tèLIUiRUNXIUDPOHLèVOX
RJLèQDèLVHPIHOOXUXQGLUEHLQD
iE\UJè ËVODQGV I\ULU 
6LOIXUEHUJVYHUNHIQLèPXQGUDJD
~UORVXQVHPQHPXUXPDI
ìHVVXP VDPGU WWL 1LèXUVW|èXU
YHUNHIQLVLQV PXQX MDIQIUDPW
JDJQDVW WLO Dè PLQQND ORVXQ IUi
|èUXP MDUèKLWDYLUNMXQXP E èL
KpUiODQGLRJHUOHQGLVDXNìHVV
VHPP|JXOHJWHUDèEHLWDW NQ
LQQLWLODèPLQQNDORVXQIUiDQQ
DUULLèQDèDUVWDUIVHPLiERUèYLè
VWiOYHU VHPHQWVIUDPOHLèVOX RJ
EUHQQVOX RJ XUèXQ VRUSV ÄëDè
HU PLNLO YLèXUNHQQLQJ I\ULU
XQJW ìHNNLQJDUI\ULUW NL HLQV
RJ &DUEIL[ Dè Ii VYR YHJOHJDQ
VW\UN ~U QêVN|SXQDUVMyèQXP
RJ WLO PHUNLV XP Dè NROHIQLV
I|UJXQ PHè &DUEIL[ W NQLQQL
HU t VHQQ KDJNY P RJ XP
KYHUILVY Q
ORIWVODJVODXVQ
VHP JHWXU KDIW iKULI ODQJW ~W
I\ULU ODQGVWHLQDQQD³ VHJLU
(GGD 6LI 3LQG $UDGyWWLU IUDP
NY PGDVWêUD &DUEIL[ ëi
VDJèL %HUJOLQG 5iQ ÏODIV
GyWWLU IUDPNY PGDVWêUD 2UNX
QiWW~UXQQDU Ä1êMD ORIWVODJV
VNêUVODQ IUi 6DPHLQXèX ìMyè
XQXP VêQLU Dè YLè YHUèXP |OO
Dè JHUD EHWXU t EDUiWWXQQL JHJQ
ORIWVODJVYiQQL 2UNDQ IUi 21 ±
KYRUWWYHJJMDUDIPDJQLèRJKHLWD
YDWQLè±HUJU QHQYLèYLOMXP
YHUèXP RJ WOXP Dè JHUD HQQ
EHWXUÈJUXQQLVW\UNVLQVVWtJXP
YLèVWyUWVNUHItiWWDèVSRUODXVUL
VWDUIVHPLPHWQDèDUIXOOULRJXP
OHLè QDXèV\QOHJUL YHJIHUè VHP
|OOI\ULUW NL WWXDèWDNDìiWWt³
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Selfoss leikur áfram í fyrstu deild
Prentmet Oddi ehf. | Eyravegi 25, 800 Selfoss
482 1944 | selfoss@prentmetoddi.is

Leikskólakennari óskast
Leikskólinn Leikholt óskar eftir að ráða
leikskólakennara í 100% stöðu. Leitað er að
metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn til að
taka þátt og leiða áfram gott faglegt starf í
skólanum.
Menntun og hæfniskröfur:
 3LPRZR}SHRLUUHYHYt[[PUKPmZRPSPU
 :ûUPQmR]¤óUPMY\TR]¤óPVNZHTZ[HYMZ]PSQH
 .}óM¤YUPxTHUUSLN\TZHTZRPW[\T
 ÍO\NPVNO¤MUPxZ[HYMPTLóIYU\T
 .}óPYZRPW\SHNZO¤MPSLPRHYVNZ[\UK]xZP
 -¤YUP[PSHó[QmZPNxY¤ó\VNYP[P
Meginverkefni:
 =PUU\YZHTR]¤T[Z[HYMZSûZPUN\SLPRZR}SHRLUUHYH
Hó\WWLSKPVNTLUU[\USLPRZR}SHIHYUH
 ;LR\Y ôm[[ x ZRPW\SHNUPUN\ MHNSLNZ Z[HYMZ VN
MVYLSKYHZHTZ[HYMZ\UKPYZ[Q}YUKLPSKHYZ[Q}YH
Ð3LPROVS[PLY\IYUmHSKYPU\TmYZ[PSmYHVN
Z[LMUPY x  LM[PY mYHT}[ Ð 3LPROVS[P ]PUUH
metnaðarfullir og faglegir starfsmenn og þar ríkir
N}ó\Y]PUU\HUKP=PóSLNNQ\TmOLYZS\mMtSHNZM¤YUP
ôQmSM\U TPRSH TmSY]\U VN S¤ZP VN RLUUZS\ x
NLNU\T SLPRPUU ,PUUPN LY\T ]Pó ôm[[[HRLUK\Y x
]PUm[[\]LYRLMUPU\ )S¤Y ZLT LY MVY]HYUHY]LYRLMUP
NLNU LPULS[P ,PUR\UUHYVYó SLPRZR}SHUZ LY\! .SLóP
]PUZLTKVN]PYóPUN
-YLRHYP \WWSûZPUNHY ]LP[PY ,SxU (UUH 3mY\ZK}[[PY
SLPRZR}SHZ[Q}YP ZxTP     VN mO\NHZHTPY NL[H
sent umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið leikholt@
leikholt.is.
-mPZ[LRRPSLPRZR}SHRLUUHYP[PSZ[HYMZPUZLYOLPTPS[Hó
YmóH HUUHU x Z[ó\UH :[HYMPó OLU[HY SS\T }Omó
R`UP VN SH\UHRQY LY\ ZHTR]¤T[ RQHYHZHTUPUNP
3H\UHULMUKHY Z]LP[HYMtSHNH VN ]PóRVTHUKP
Z[t[[HYMtSHNZ <TZ}RUHYMYLZ[\Y LY [PS VN TLó 
ZLW[LTILYVN¤ZRPSLN[LYHóNL[HOHMPóZ[YMZLT
fyrst.
3LPRZR}SPUU 3LPROVS[ LY Z[HóZL[[\Y x )YH\[HYOVS[P  x
:RLPóH VN .UW]LYQHOYLWWP ZLT LY \T  TxU
HRZ[\YMYm:LSMVZZP

FÓTBOLTI Selfoss tryggði
sæti sitt í Lengjudeildinni að
ári þegar liðið sigraði Víking
Ólafsvík í Lengjudeildinni.
Vaskur stuðningsmannahópur
Selfyssinga lagði leið sína
í Ólafsvík og studdi liðið í
leiknum.
Valdimar Jóhannsson kom
Selfyssingum yfir eftir tæplega
hálftíma leik þegar hann skoraði
með góðu skoti fyrir utan
vítateig eftir flottan undirbúning
Ingva. Valdimar var síðan aftur
á ferðinni stuttu fyrir hálfleik
þegar hann lagði boltann fyrir
fætur Arons Einarssonar sem
setti boltann í netið og staðan
0-2 í hálfleik.
Þriðja og síðasta mark
Selfyssinga kom síðan frekar
snemma í fyrri hálfleik en þar
var á ferðinni Gary Martin sem
skoraði en hann, ásamt öðrum
leikmönnum, hefur farið á

Stefán Þór Ágústsson átti stórleik. Mynd: Hrefna Morthens.

kostum í síðustu leikjum liðsins.
Víkingar fengu síðan tækifæri
til þess að klóra í bakkann stuttu
síðar þegar vítaspyrna var
dæmd. Stefán Þór Ágústsson
gerði sér hinsvegar lítið fyrir og

varði vítaspyrnuna, frábærlega
gert hjá Stefáni!
Stefán og Selfossliðið hafa nú
haldið markinu hreinu í tveimur
síðustu leikjum og skorað í þeim
sex mörk.

Selfoss hafði betur í Suðurlandsslagnum
FÓTBOLTI Selfoss vann
öruggan 6-2 sigur á ÍBV í
slagnum um Suðurlandið á
Selfossi í Pepsi Max-deild
kvenna sem fram fór á þriðjudag
24. ágúst. Selfoss heldur í við
Þrótt í baráttunni um þriðja sæti
deildarinnar með sigrinum.
Stelpurnar frá Selfossi voru
algjörlega frábærar í fyrri
hálfleik og stjónuðu leiknum frá
a-ö. Þær uppskáru mark strax á
áttundu mínútu þegar að Caity
Heap tók aukaspyrnu utan af
velli, beint á kollinn á Kristrúnu
Rut Antonsdóttir sem stýrði
boltanum af löngu færi í slánna
og inn.
Annað mark leiksins kom
rúmum tíu mínútum síðar þegar
að Magdalena Anna Reimus
gerði vel í að halda boltanum í
leik og keyrði síðan upp völlinn.
Hún fann samherja sinn fyrir
utan teig og Brenna Lovera
skoraði falleg mark í nærhornið.
Tæpum fimm mínútum
fyrir leikhlé áttu heimakonur
hornspyrnu, og eftir mikinn

darraðadans í teignum náði Þóra
jónsdóttir að moka boltanum
yfir línuna og staðan því 3-0
þegar flautað var til hálfleiks.
Eyjakonur komu mun beittari
til leiks í seinni hálfleik, en
samt voru það Selfyssingar
sem skoruðu fyrsta mark
hálfleiksins.
Susanna
Joy
Friedrichs kom boltanum þá inn
á teig og gestirnir náðu ekki að
hreinsa frá. Caity Heap tók þá
boltann og kláraði færið vel.
Á 63. mínútu var Olga
Sevcova kominn inn á teig
Selfyssinga þegar að Eva Núra
Abrahamsdóttir togaði hana
niður og vítaspyrna dæmd.
Þóra Björg Stefánsdóttir fór á

punktinn og sendi Benedicte
Håland í rangt horn og minnkaði
þar með muninn í 4-1.
Fimm mínútum síðar fékk
Viktorija Zaicikova boltann
inn á teig Selfyssinga eftir
hornspyrnu þar sem hún tók vel
á móti boltanum með lærinu og
lagði hann síðan í netið.
Eyjakonur sóttu mikið það
sem eftir var leiks, en það opnaði
glufur fyrir skyndisóknir hjá
Selfyssingum. Þegar tíu mínútur
voru til leiksloka slapp Brenna
Lovera ein í gegn, en Auður
varði vel í markinu. Brenna
tók hinsvegar frákastið og kom
honum á Magdalenu sem breytti
stöðunni í 5-2.
Magdalena var svo aftur
á ferðinni á annari mínútu
uppbótartíma þegar að hún slapp
ein í gegn eftir frábæra sendingu
frá varamanninum Írisi Emblu
Gissurardóttir sem var að spila
sinn fyrsta leik í efstu deild á
Íslandi. Magdalen gerði engin
mistök og tryggði Selfyssingum
öruggan 6-2 sigur.

Þjálfarateymið í Gjánni stækkar
KÖRFUBOLTI Selfoss Karfa
hefur ráðið Frédéric Thuriés
í starf aðstoðarþjálfara körfuboltaakademíu félagsins við
Fjölbrautaskóla
Suðurlands.
Jafnframt mun Fred aðstoða
Chris Caird með m.fl. karla, taka
að sér hlutverk yfirþjálfara yngri
flokka og stýra liði 10. flokks
kvenna, sem rekið er í samstarfi
Selfoss, Hrunamanna og Hamars.
Fred er fæddur í Frakkalndi
og hefur áður verið hér á landi,

meira að segja á Selfossi, því
hann kom haustið 2008 til að
starfa við akademíuna. Vegna
efnahagshrunsins varð dvöl hans
þó stutt í það skiptið.
Fred kemur á Selfoss um
næstu mánaðamót, en ráðningu
hans bar brátt að af ófyrirsjáanlegum ástæðum. Við erum afar
ánægð með nýja starfsmanninn
og bjóðum hann hjartanlega
velkominn til félagsins.
-Selfoss karfa
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Nýtt skrifstofuhótel og
fjarvinnuver í Þorlákshöfn
S

veitarfélagið Ölfus, Landsbankinn og Þekkingarsetrið
Ölfus Cluster hafa komist
að samkomulagi um opnun
skrifstofuhótels og vinnustofu
með áherslu á fjarvinnu í
Þorlákshöfn. Stefnt er að því
að opna fjarvinnuverið 1. nóvember nk. í Hafnarbergi 1
þar sem útibú bankans er nú
til húsa en útibúið færir sig
um set í sama húsi. „Við hjá
Sveitarfélaginu Ölfusi höfum
um langt skeið átt afar farsælt
samstarf við Landsbankann
og erum því fyrst og fremst
ánægð með að frábær þjónusta
bankans hér í Þorlákshöfn
verður tryggð. Fólksfjölgun hér
er hröð og því afar mikilvægt
fyrir okkur að tryggja aðgengi
að þessari mikilvægu þjónustu.
Bankaþjónusta um allan heim
hefur verið að breytast og hjá
okkur ríkir fullur skilningur á
ìYtDèK~VQ èLVì|U¿QKHIXUOtND
breyst. Við erum líka þakklát
fyrir að Landsbankinn sjái
tækifæri í að halda hér áfram

þjónustu og þá ekki síður fyrir að
þau skuli sýna metnað til þess að
þróa samfélagið hér með okkur
með aðkomu að uppbyggingu
Þekkingarsetursins Ölfus Cluster
og tilkomu skrifstofuhótels og
vinnustofu,“ segir Elliði Vignisson, bæjarstjóri Ölfuss.

Viðskiptavinir kjósa
starfrænar lausnir
Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans, segir að
viðskiptavinir kjósi í síauknum
mæli að nota stafrænar lausnir
til að sinna bankaviðskiptum
sínum. „Hægt er að fá nánast
alla almenna bankaþjónustu
í netbankanum, Landsbankaappinu eða í hraðbönkum. Heimsóknum í útibú hefur þar af leiðandi snarfækkað og húsnæðisþörfin breyst. Það er ánægjulegt
að koma að þessari uppbyggingu
í Þorlákshöfn og sjá húsnæðið
fá nýtt og spennandi hlutverk.
Við munum að sjálfsögðu halda
áfram að einbeita okkar að því
að gera líf viðskiptavina okkar

einfaldara með aðgengilegri
þjónustu og góðri ráðgjöf. Það
er Landsbanki nýrra tíma, segir
Lilja Björk Einarsdóttir.

Covid flýtt þróun í fjarvinnslu
„Sveitarfélagið Ölfus og þá ekki
síst Þorlákshöfn eru í mikilli
og hraðri uppbyggingu. Fólki
fjölgar hratt hér og þarfir samfélagsins breytast samhliða nýjum takti. Fjölmargir íbúar vinna
störf sín í fjarvinnu og Covidástandið hefur flýtt þeirri þróun.
Þörfin fyrir fjarvinnuaðstöðu
hefur því vaxið hratt og við viljum mæta þeirri þörf með því að
koma hér upp skrifstofuhóteli
og vinnustofu. Við höfum líka
fengið fjölda fyrirspurna frá
fyrirtækjum sem hér eru eða
eru að flytja hingað og vilja fá
afnot af skrifstofuhúsnæði. Þetta
stóra skref gerir okkur einnig
mögulegt að mæta þeirri eftirspurn, segir Páll Marvin Jónsson, framkvæmdastjóri Ölfus
Cluster.

Eggert Valur uggandi yfir háum veggjöldum
N

okkuð hefur verið rætt
XP YHJJM|OG \¿U QêMD
Ölfusárbrú að undanförnu. Sitt
sýnist hverjum um álagningu
gjaldanna en meðal þeirra sem
þykir veggjaldið heldur hátt er
bæjarfulltrúinn Eggert Valur
Guðmundsson. „Það er mín
skoðun að 400 til 700 krónur
séu allt of há gjöld, í mínum
huga eru veggjöld í eðli sínu
óréttlátur skattur þó að það
hefði verið hægt að sætta sig við
einhverskonar málamynda gjald
WLO ìHVV Dè ÀêWD I\ULU ìHVVDUL
bráðnauðsynlegu framkvæmd.
Ég sé fyrir mér verði þetta
gjald innheimt hafi það ýmis
neikvæð áhrif hér í Árborg, það
liggur fyrir að einhverskonar
þungatakmarkanir verða yfir
gömlu brúnna svo væntanlega
þurfa vörubílar og stórir
flutningabílar að greiða þetta

háa gjald sem fer að öllum
líkindum beint inn í vöruverð
og eykur byggingakostnað í
sveitarfélaginu. Að auki þurfa
þessir stóru og þungu bílar að
nota gatnakerfi bæjarins meira
sem er ekki í öllum tilfellum
hannað fyrir slíka umferð.
Austurvegurinn á Selfossi
verður á forræði sveitarfélagsins
eftir að ný brú verður tekin
í gagnið, og til stendur að
skipa vinnuhóp á næstu dög-

um sem skipaður verður fulltrúum
frá
sveitarfélaginu
og hagsmunaaðilum á miðsvæði Selfoss um hvert hlutverk aðalgötunnar verður í
framtíðinni. Í allri umræðu
um framtíðarhlutverk Austurvegarins hefur verið gengið út
frá verulega minni umferð í
gegnum bæinn þær forsendur
geta að mínum dómi hæglega
verið farnar út í veður og vind
gangi þessar hugmyndir eftir.“

Auglýsing um skipulagsmál
í Rangárþingi eystra
Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er
kynnt lýsing að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings
eystra 2012-2024.
Mið-Dalur A2 og A4 – Lýsing aðalskipulagsbreytingar
Lagt er til að gerð verði breyting á aðalskipulagi Rangárþings
eystra 2012-2024. Breytingin felur í sér að lóðunum Mið-Dalur
A2 og A4, sem eru landbúnaðarlandi (L), er breytt í svæði fyrir
verslun og þjónustu (VÞ). Svæðið sem um ræðir er ca 3,5 ha
að stærð.
Ofangreind skipulagslýsing verður kynnt fyrir almenningi með
opnu húsi hjá skipulags- og byggingarfulltrúa, Austurvegi 4,
Hvolsvelli, mánudaginn 6. september 2021 kl. 10:00 – 12:00.
Einnig verður tillagan aðgengileg á heimasíðu Rangárþings
eystra www.hvolsvollur.is. Hverjum þeim sem telur sig eiga
hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við
skipulagslýsinguna og er frestur til að skila inn athugasemdum
til og með 20. september 2021.
Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er
auglýst eftirfarandi tillaga að deiliskipulagi í Rangárþingi
eystra.
Kirkjulækjarkot lóð 2 – Deiliskipulagstillaga
Skipulagið gerir ráð fyrir íbúðarhúsi, skemmu og gestahúsi/
geymslu. Heildarbyggingarmagn er ca 240 m2. Stærð lóðar er
ca 1,2 ha.
Borgir – Deiliskipulagstillaga
Skipulagið gerir ráð fyrir íbúðarhúsi, bílskúr og
gestahúsi. Heildarbyggingarmagn er ca 250 m2.
Stærð lóðar er ca 1,5 ha.
Ofangreindar deiliskipulagstillögur er hægt að skoða á
heimasíðu Rangárþings eystra, www.hvolsvollur.is og á
skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa frá 1. september nk.
Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn
kostur á að gera athugasemd við tillögurnar, og er frestur til
að skila inn athugasemdum til 13. október nk. Athugasemdum
skal skila skriflega á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa
Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli.
F.h. Rangárþings eystra,
Guðmundur Úlfar Gíslason,
skipulags- og byggingarfulltrúi.
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Bókin stækkar við hvern
lestur og er óvægin við
lesandann

V

anessa mín myrka eftir
Kate Elizbeth Russell, í
þýðingu Hörpu Rúnar Kristjánsdóttur hefur vakið verðskuldaða athygli lesenda. Bókin segir frá tveimur tímabilum
í lífi Vanessu Wye. Annars
vegar þegar hún kemst fjórtán ára gömul inn í virtan
heimavistarskóla og á þar í
eitruðu og vafasömu sambandi
við kennara sem er þrefalt
eldri en hún. Hins vegar sjáum
við hana sautján árum síðar, í
miðri fyrstu #metoo-bylgjunnar vestra, þar sem hún neyðist
til þess að gera sambandið upp
og horfast í augu við sjálfa sig
og áhrifin sem það hefur haft á
líf hennar.
Nú er bókin talsvert umdeild og var m.a. úthýst úr
vinsælum bókaklúbbi vestan hafs. Hvað hvatti þig til
að taka hana til þýðingar
á íslensku? Það er bara eitthvað svo ómótstæðilegt við
allt sem er umdeilt. Af hverju
er það umdeilt? Hvað er svona
hneykslanlegt. Að öllu gamni
slepptu þá er þetta ein af þessum bókum sem mér finnst að
þurfi að vera til í þýðingu. Hún
talar beint inn í þjóðfélagsumræðuna í dag og snertir á málum sem er erfitt að koma sér
að því að ræða. Ég vildi að hún
gæti komið að notum fólki sem
les sér ekki endilega til gagns
á ensku.
Hvernig var að takast á
við að þýða svona tilfinningalega erfiða bók? Það var
gríðarleg áskorun og eitthvað
sem ég áttaði mig ekki endilega á þegar ég tók verkið að
mér. Bókin stækkar við hvern
lestur og er óvægin við lesandann, sem er gert að setja sig í
ómöguleg spor. Fyrir utan allan
ljótleikann fyrir konu sem les
helst aldrei glæpasögur, þá eru
siðferðisspurningarnar í bókinni erfiðastar. Með hverjum á
að halda þegar enginn er góður

og enginn vondur?
Hvaða boðskap telur
þú að bókin geti fært
okkur inn í umræðuna í
dag? Helsti kosturinn við
hana er kannski að hún
er ekki að reyna að koma
boðskap á framfæri. Hún
er að segja frá hlutunum
eins og þeir eru, fjalla
um misnotkun og eitruð
ástarsambönd á mennskan hátt. Það er kannski
það sem vantar oft í umræðuna í svona málum,
þar sem við skipum okkur
í fylkingar með og á móti
þolendum og gerendum
og látum oft vanhugsuð
orð falla. Þessi bók gefur okkur tækifæri til að
hugsa, skoða málin frá
öllum hliðum og mynda
okkur skoðanir í ímynduðu
umhverfi. Þar er það nefnilega
allt í lagi, annað en í raunveruleikanum.
Hvað finnst þér, eftir að
hafa kafað djúpt í verkið,
vera það markverðasta við
bókina? Styrkurinn í þessu
verki felst í því hvernig það
neitar að taka afstöðu. Höfundur velur að segja þessa sögu frá
sjónarhóli þolanda sem lítur
ekki á sig sem slíkan. Þannig
setur Russell undir svo marga
leka í umræðunni og gefur
fólki færi á að mynda sér eigin
skoðun. Það markverðasta en
óumdeilanlega líka það erfiðasta.
Er þetta kvennabók? Þetta
er bók um kvennabyltingu en
það gleymist gjarnan í umræðunni að svonalagað snertir karla líka. #metoo snýst
ekki um öfga til að skerða
frelsi karlmanna heldur miðar
þessi umræða að bættu samfélagi fyrir allt fólk. Vanessa
er innlegg í þessa umræðu
sem snertir á ýmsum þáttum
í menningunni sem stuðla að
því að fólk geti farið yfir mörk
hvers annars. Þetta er bók sem
konur leggja frekar í en karlar
ættu að hætta sér í.
Er þetta þitt fyrsta þýðingaverk og er von á fleirum? Reyndar þýddi ég, í
samvinnu við Jón Magnús
Arnarsson, aðra sjúka ástarsögu í fyrravetur, Rómeó og
Júlíu eftir Shakespeare. Sú
þýðing hljómar þessa dagana
á stóra sviði Þjóðleikhússins
og verður vonandi bráðum
aðgengileg öllum. Svo erum
við hjá Króníku að svipast um
eftir annarri skáldsögu – helst
styttri og léttari en Vanessu,
svo kannski auglýsi ég hér með
eftir bókmenntalegri ástarsögu
sem þarf að íslenska. Allt sem
ég geri snýst jú um ástarsögur.
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Heldur stofnanavæðing hálendisins áfram?
Erna
Bjarnadóttir
skipar 2. sæti á
lista Miðflokksins
í Suðurkjördæmi

Í

stjórnarsáttmála
núverandi ríkisstjórnarinnar stóð:
„Stofnaður verður þjóðgarður á miðhálendinu í samráði
þverpólitískrar
þingmannanefndar, umhverfis- og auðlindaráðuneytisins,
sveitarfélaga,
náttúruverndar- og útivistarsamtaka og annarra hagsmunaaðila.“ Enga fyrirvara var þar
að finna þó ýmsir vilji nú svo
láta í veðri vaka. Við tók ferli
sem sætt hefur mikilli gagnrýni.
Fulltrúi Miðflokksins í þverpólitískum undirbúningshópi sem
vann skýrslu, sem sögð er vera
grundvöllur málsins, sagði sig
frá þeirri vinnu á lokametrum
hennar. Honum þótti m.a. ekki
tekið tillit til athugasemda hag-

aðila með forsvaranlegum hætti.
Fjölmargir hafa einnig lýst því
samráði sem umhverfisráðherra
viðhafði sem sýndarsamráði.
Með frumvarpinu voru boðaðar víðtækar breytingar m.a.
að hefðbundin landnýting sem
landsmenn hafa átt rétt til frá
örófi alda, svo sem búfjárbeit,
fuglaveiði og veiði í ám og vötnum, yrði sett undir reglugerðarvald eins ráðherra.
Bændasamtökin bentu réttilega á í umsögn sinni, að sveitarfélög hvers rekstrarsvæðis
myndu eiga meirihluta fulltrúa
í svokölluðu umhverfisráði.
Hlutverk umhverfisráðs átti svo
að vera að setja stjórnunar- og
verndaráætlun fyrir hvert rekstrarsvæði. En stjórn hálendisþjóðgarðs átti ekki að vera bundin
af tillögum umhverfisráða. Til
að kóróna allt skyldi ráðherra
svo hafa heimildir til að gera
breytingar á áætlun umhverfisráðanna og breytingar átti
hvorki að þurfa að bera und-

ir stjórn hálendisþjóðgarðsins
né umhverfisráðin sjálf. Umhverfisráðherra átti því að hafa
visst einræði yfir stjórnkerfi
þjóðgarðsins.
Af nefndaráliti meirihluta
ríkisstjórnarinnar í Umhverfisog samgöngunefnd sést glöggt
við hverju er að búast ef Sjálfstæðisflokkurinn, Framsókn og
Vinstri-grænir halda ríkisstjórnarsamstarfi sínu áfram. Þar
segir: „Að þessu virtu leggur
meirihlutinn til að málinu verði
vísað til ríkisstjórnarinnar og
umhverfis- og auðlindaráðherra
verði falið að leggja fram nýtt
frumvarp um málið sem verði
byggt á þeirri vinnu sem hér
hefur verið rakin“
Sjálfstæðisflokkurinn
og
Framsókn verða því engin fyrirstaða í vegferð Vinstri-grænna
að stofnavæða hálendið. Miðflokkurinn hefur allt kjörtímabilið verið eina vörnin gegn
þessum áformum.

Fæðingarþjónusta í heimabyggð
Guðrún
Hafsteinsdóttir
oddviti Sjálfstæðisflokksin í
suðurkjördæmi

A

ðstæður á sængurdeild HSu
eru ekki boðlegar og snúa
verður við af þeirri hættubraut
sem hefur myndast strax. Við
höfum séð stanslausa skerðingu
á þjónustu fyrir fæðandi konur
á Suðurlandi sl. áratug og það
er fyrir löngu komið nóg. Dregið hefur verulega úr fæðingum á
svæðinu og konur þurfa að fæða
í Reykjavík. Þar hefur aðstaðan
hins vegar ekki verið stækkuð
eða bætt og því óútskýrt hvað
fæst með tilfærslunni, nema verri
aðstæður fyrir mæður og börn
þeirra.

Stutt er síðan aðstaðan á
fæðingadeildinni á Selfossi var
minnkuð til muna. Í fyrrahaust fór
hluti sængurrýma undir líknarrými. Nær hefði verið að létta á
Landspítalanum með því að efla
og færa þjónustu til sjúkrahúsa
á landsbyggðinni, ekki síst í
kragahúsunum svokölluðu, þ.e.
í Reykjanesbæ, Selfossi og Akranesi. Þetta eru einmitt þau svæði
sem hvað mesta fólksfjölgunin
hefur verið á síðustu árum. Einkum hefur fjölgað þar í hópi ungs
fólks á barneignaaldri og fólks
sem horfið er af vinnumarkaði.
Því er ljóst að leysa verður vanda
Landspítalans með öðrum hætti
en að vega að grunnheilbrigðisþjónustu barnshafandi kvenna á
Suðurlandi.
Til að bæta gráu ofan á svart
stefnir í skort á ljósmæðrum

vegna lítillar endurnýjunar í hópi
þeirra. Ekki síst er það mikið
álag sem veldur því að ljósmæður brenna upp í starfi. Við þessu
mætti bregðast með því að færa
þjónustuna aftur út fyrir höfuðborgarsvæðið. Þar sem fólk
getur búið sér framtíðarheimili
og mögulegt er að bjóða upp á
mannsæmandi aðstæður, bæði
fyrir starfsfólk og þjónustuþega.
Ég átta mig á að rekstur
heilbrigðisstofnana er enginn
hægðarleikur, en ég trúi því ekki
að farsælasta lausnin sé að færa
þjónustuna sífellt til Reykjavíkur.
Við Sunnlendingar búum flest í
ört stækkandi samfélagi og þörfin
fyrir þjónustu eykst um leið. Það
er ekki sæmandi að nýjustu íbúarnir okkar, nýfædd börn og fjölskyldur þeirra, fái ekki þá þjónustu sem þau þurfa í heimabyggð.

Fiskur og fjallagrös
Guðbrandur
Einarsson
skipar 1. sæti á
lista Viðreisnar í
Suðurkjördæmi.

L

ausnir og loforð frambjóðenda um atvinnumál, í aðdraganda kosninga, hafa stundum verið skrautleg. Það skiptir
máli hvernig byggja á upp
atvinnu og fjölga eggjunum í
körfunni. En ábyrgir stjórnmálamenn lofa ekki stóriðju í hvern
bæ, fiskeldi í hvern fjörð og
refa- og minkarækt í hvern dal.
Við þurfum að fjölga eggjunum í
körfunni, án þess að gera lítið úr
nýjum hugmyndum með því að
tala um lopapeysulið sem ætlar
þjóðinni að lifa á fjallagrösum.

Á hverju viljum við lifa?
Ný atvinnutækifæri byggjast á

þeirri sýn sem við höfum um
menntamál og hvernig henni er
framfylgt. Í kjölfar efnahagshrunsins, óx ferðaþjónustan
verulega. Við græddum á því að
íslenska krónan var lágt skráð
og því var ódýrt að koma til Íslands og njóta hér þjónustu. Allt
þar til íslenska krónan styrktist,
vegna þess hve margir ferðamenn keyptu hér krónur sem
hafði neikvæð áhrif á allar okkar
útflutningsgreinar – og að lokum á íslenskan almenning.
Ferðaþjónustan er orðin ein
af okkar helstu útflutningsgreinum
en til að hafa hér fjölbreytt atvinnulíf þurfum við meira til. Við þurfum að skapa hér grunn fyrir mörg
vel launuð störf fyrir vel menntaða
þjóð. Til að börnunum okkar þyki
Ísland spennandi kostur til að búa á
og það sé samkeppnishæft þurfum
við að byggja upp atvinnulíf sem
byggir á hugviti og sköpun.

Menntum börnin okkar
Menntakerfið okkar þarf að
miðast að fjórðu iðnbyltingunni
og þeim breytingum sem þar
verða á samfélaginu. Við þurfum að nýta alla þá krafta sem
við höfum til að vinna að nýsköpun og þróunarstarfi. Þar
þurfum við ekki að finna upp
hjólið. Þegar Íslands var umsóknarríki að ESB, opnuðust
t.d. alls konar möguleikar á að
sækja um í sjóði ESB til þess að
efla nýsköpun og þróunarstarf
á Íslandi. Möguleikar sem því
miður lokuðust aftur þegar umsóknarferlið var sett á ís.
Nýtum því möguleika okkur
í samstarfi við vinaþjóðir okkar
í Evrópu, menntum börnin og
sköpum þeim vettvang til þess
að vinna við það sem þau hafa
áhuga á.
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Orkan og tækifæri komandi
kynslóða
Ásmundur
Friðriksson
alþingismaður

E

kkert stjórnmálaafl á lengri
sögu í náttúruvernd en Sjálfstæðisflokkurinn. Það er óumdeilt. Rafvæðing þéttbýlis, hitaveita í stað kolakyndingar, uppbygging flutningskerfa raforku
eru allt verkefni sem lutu stjórn
eða voru ákveðin af Sjálfstæðismönnum í ríkisstjórn og sveitarstjórnum. Á þeirri löngu vegferð
leit Sjálfstæðisflokkurinn aldrei
til baka og enn má setja stefnuna
í eitt orð: ÁFRAM!

Ísland til fyrirmyndar
Engin verkefni í umhverfismálum hafa sett Ísland framar í loftslagsmálum en sjálfbær orkunotkun Íslendinga. Frá árinu 1990
hefur hlutfall endurnýjanlegra
orkugjafa verið í kringum 85%
en stefna Evrópusambandsins er
að hlutfall endurnýjanlegrar orku
í sambandinu, sem er 30% hafi
aukist um 5% árið 2050. Ísland er
í öðru sæti þegar kemur að fjölda
rafbíla miðað við höfðatölu. Þar
er keppt við Evrópuþjóðir sem
hlaða rafbíla með raforku sem
framleidd er úr kolaorku. Fiskiskipafloti Íslendinga hefur farið
á undan með góðu fordæmi og
minnkað jarðefnaeldsneytisnotkun frá árinu 2005 um 40% miðað við útflutt verðmæti. Ef aðrar
þjóðir í heiminum væru á sama
stað og við Íslendingar í losun

kolefnis væri engin umræða um
loftslagsmál í heiminum. Við
erum til fyrirmyndar en ætlum að
gera betur.

Grænt atvinnulíf
fyrir unga fólkið
Ábyrgð okkar í loftslagsmálum er að taka þátt með öðrum
þjóðum í minni losun kolefnis.
Að sama skapi er það mikilvægt
framlag okkar til loftslagsmála í
heiminum að nýta endurnýjanlega óbeislaða orku sem við höfum yfir að ráða. Í því felst ekki
alhæfing að það eigi að virkja allt
sem virkja má. Í þessum atriðum
skiptir framlag Íslands miklu
máli, þótt árangur þjóða heimsins velti ekki á framlagi Íslands.
Atvinnutækifæri framtíðarinnar eiga að skapa fjölbreytt, vel
launuð störf við framleiðslu í
grænu atvinnulífi, eins og vetnisframleiðslu sem þarf mikla
orku og þekkingu. Lífsgæði unga
fólksins okkar byggja á forystu
Íslands í umhverfisvænni atvinnustarfsemi, hreinleika landsins, gjöfulum fiskimiðum og
heilbrigðum landbúnaði.

Sköpum framtíð
Allt tal um að eina hlutverk Íslendinga sé að leggja okkar af
mörkum til minni losunar er
rangt. Hlutverk okkar er ekki
síður mikilvægt í því að nýta
endurnýjanlega orkugjafa til að
skapa framtíð fyrir unga fólkið í
landinu með fjölbreyttri grænni
atvinnustarfsemi og fjölbreyttum
störfum.

Hvernig endurreisum við samfélag?
H
Hafdís
Hrönn
Hafsteinsdóttir
H
llögfræðingur

S

kilvirkni í viðbrögðum stjórnvalda eftir náttúruhamfarir er
ggrundvöllur að markvissri enduruuppbyggingu þess. Almenninguur er vel upplýstur í gegnum
fj
fjölmiðla um fyrstu viðbrögð
oog hugur fólks er hjá þolendum
hhamfaranna. En það sem minna
sé
sést, nema það snerti okkur beint,
er sú langtíma þjónusta sem veitt
er
er, líkt og fjárhagsaðstoð, húsnnæðisaðstoð og endurvakning
at
atvinnulífs.
Samkvæmt skilgreiningu
S
Sameinuðu þjóðanna er endurre
reisn ferli ákvarðana og aðgerða
se
sem miðar að því að endurheimta
eð
eða bæta lífsskilyrði samfélags
se
sem lent hefur í áfalli. Fullmótuuð endurreisnaráætlun skiptir
sk
sköpum fyrir samfélagið í heild,
ei
einkum þeirra sem fyrir áfallinu

verða. Með fullmótaðri endurreisnaráætlun eftir náttúruhamfarir er hægt að endurreisa innviði
samfélagsins á sem skemmstum
tíma. Reynslan hefur þó einnig
sýnt að það má heldur ekki fara
of geyst. Það verður að fara nógu
hægt til að tryggja að raddir íbúa
heyrast og að vel sé ígrundað
hvort byggja eigi samfélagið upp
aftur í sama horf eða hvort gera
eigi breytingar í kjölfar hamfaranna og endurbyggja innviði og
mannvirki með hliðsjón af nýjum
raunveruleika. Gott endurreisnarferli er því vandasamt verk.
Sveitarfélög leika lykilhlutverk í að leiða endurreisnarstarfið
í samstarfi við önnur stjórnvöld.
En ef að áætlun er ekki til eða
fólk sem leiðir endurreisnarferli
hefur ekki fengið til þess fræðslu
og þjálfun getur endurreisnin
orðið ómarkviss, óskipulögð
og jafnvel skapað þær aðstæður að neyðarástand sé viðhaldið
lengur en þörf er á. Sem dæmi
má nefna, að í skýrslunni Langtímaviðbrögð við náttúruhamför-

um kemur meðal annars fram að
slíkar aðstæður hafi skapast eftir
snjóflóðin í Súðavík, sem rakið
var til þess að ekkert skipulag
hafi verið til staðar við endurreisnina.
Við endurreisum samfélag
með öflugu fólki sem hefur fengið til þess fræðslu og þekkingu.
Við verðum að tryggja sveitarfélögum betri verkfæri og því
þarf að skilgreina betur hlutverk
sveitarfélaga við endurreisn og
að tryggt sé að viðunandi þjálfun
og fræðsla eigi sér stað til starfsmanna og sveitarstjórnarmanna.
Með því að fjárfesta í fólki með
þessum hætti erum við betur í
stakk búin til þess að takast á við
áföll og endurreisn eftir náttúruhamfarir og þannig getum við
staðið vörð um vöxt og velferð
samfélagsins, alveg sama á hvað
dynur.
Höfundur er frambjóðandi í 3.
sæti á lista Framsóknar í Suðurkjördæmi.

Loftmynd af
Selfossi frá
1955
Á íbúasíðunni Selfoss - saga í
myndum birti íbúi loftmynd af Selfossi frá árinu 1955. Eins og sjá
má á myndinni hefur mikið vatn
runnið til sjávar og bærinn dafnað.
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ÞJÓNUSTA

Selfosskirkja
Messa
sunnudaginn
5.
september kl. 11. Kirkjukórinn
syngur, organisti Edit A. Molnár,
prestur Arnaldur Bárðarson.

KRABBAMEINSFÉLAG
ÁRNESSÝSLU
Símatími alla virka daga
frá kl. 13:00 til kl. 16:00
sími 788 0300.
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. 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.
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.
OA
Áttu erfitt með að hætta að
borða? OA 12 spora fundir
Overeaters Anonymus alla
þriðjudaga kl. 19 Hrísholti 8.
CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga
kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á coda.is.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK
SUÐURLAND

ICECOOL
Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

Hjólastillingar
Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777
Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

Sími 482 1944 - selfoss@prentmetoddi.is - www.prentmetoddi.is

Ráð
rekstri!!
Ráð íí rekstri

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss
s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við
einstaklinga og
fyrirtæki

Gróska til gleði

Persónuleg þjónusta

Matjurtarækt í Bláskógaskóla Laugarvatni með hjálp tækninnar

N

VH Tækjaleiga
Til leigu 2,8 tonna minigrafa.
Upplýsingar í síma 892 5741.

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Aðventistar
Safnaðarheimili
aðventista,
Eyravegi 67, Selfossi, 28. ágúst.
Biblíulexíur kl. 11 og guðsþjónusta kl. 12. Kristinn Ólafsson
verður með ræðu. Velkomin.

A0  A1  A2  LjósmyndiR  Plaköt
Vinnuteikningar  RúllustandAr

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

TUNGUMÁL

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og
almennar bílaviðgerðir.

Hveragerðiskirkja
Guðsþjónusta kl. 11. Prestur sr.
Ninna Sif Svavarsdóttir, Kirkjukóri Hveragerðis - og Kotstrandarsókna syngur, organisti
Miklós Dalmay. Fermingarbörn
og foreldrar boðin sérstaklega
velkomin.

Risaprentun

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

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu,
Mánamörk 1, Hveragerði, efri
hæð, fimmtudaga kl. 20:30.

Enskukennari
Óska eftir að ráða mér
enskukennara til að kenna mér
ensku. Sá sem stekkur á vagninn
mun ekki iðrast þess. Upplýsingar í síma 483 3568.

KIRKJUR

Krani
&
tæki

Kranabíll • Minigrafa
Traktorsgrafa
Krabbi • Mannkarfa
Öll almenn jarðvegsvinna
RJÁXWQLQJDU
Diddi
S. 861 4966

Elli
S. 861 6700

fredi@simnet.is

ú eru fræin fari að spíra
í Bláskógaskóla Laugarvatni. Skólinn er mikill útiskóli
en núna er búið að færa náttúruna enn frekar inn. Þar hófst
verkefnið Gróska til gleði og
VQêVW XP Dè HÀD PDWMXUWDU NW t
skólanum með hjálp tækninnar.
Fræ til framtíðar, Homegrow
frá Bandaríkjunum, FabLab
og Bláskógaskóli Laugarvatni
koma að verkefninu en þar er sett
upp sérstök færanleg ræktunarstöð í skólanum. Nemendur
og kennarar skólans sjá svo um
að rækta plönturnar um leið og
þau prófa kerfið og námsefni
sem þau þróa í samstarfi við
Fræ til framtíðar og Homegrow.
Framtíðarmarkmiðið er svo að
sjálfvirknivæða ræktunarstöðina
enn frekar með smátölvum,
skynjurum og sérstöku appi sem
að Homegrow er að þróa.
Það er óhætt að segja að
verkefnið hafi nú þegar slegið
í gegn en mikill áhugi er meðal
nemenda og kennara fyrir því.
Bláskógaskóli Laugarvatni er
samrekinn leik og grunnskóli,
það býður upp á mjög spennandi
möguleika í þessu verkefni þar
sem að hægt er að prófa það

hjá öllum aldurshópum. Stöðin
hóf skólaárið í leikskólanum
þar sem að nemendur þar fá
að kynnast henni með sínum
kennurum. Meðfylgjandi myndir eru frá heimsókn Samuel í
leikskólann þar sem nemendur
lærðu um plöntur, merktu þær
og settu niður sína eigin lauka.
Með verkefninu gefst nemendum tækifæri til að læra um
plöntur og lífríkið og að smakka
fjölbreyttar kryddjurtir. Nemendur í leikskólanum höfðu
reyndar tekið forskot á sæluna
í vor þegar þeir ræktuðu spírur
(microgreens) til að borða. Það
tókst vonum framar og nemendur voru fljótir upp á lagið
með að bæta meira grænmeti í
hádegismatinn sinn.
Ræktunarstöðin fer svo um
skólann í vetur. Stefnt er að því að
nýta hana í náttúrufræðikennslu
á öllum stigum og leyfa henni
að vera til staðar í matsalnum.
Þar geta nemendur og kennarar
náð sér í fjölbreyttar kryddjurtir
og salat til að bæta út í hádegishressinguna.
Sérfræðingar Homegrow og
Fræ til framtíðar verða skólanum innan handar eftir þörfum

en þeir hafa lagt mikið á sig
til að búa til þessa frumgerð.
Í framtíðinni má sjá fyrir sér
viðlíka stöðvar í öllum skólum
þannig að alstaðar sé hægt að
nýta þennan möguleika til náms
og gleði. Starfsfólk og nemendur þakka þeim Gunnari hjá
Fræ og Larissu og Samuel hjá
Homegrow fyrir aðstoðina.
Áhugi þeirra og innblástur er
einstakur og það er svo sannarlega gaman fyrir skólann að taka
þátt. Við þökkum einnig þeim
fjölmörgu sem að hafa stutt við
verkefnið á meðan það hefur
verið í vinnslu.
Verkefnið
hefur
fengið
styrki og stuðning frá Fab
Lab Íslandi, Fab Lab Ísafirði,
Fab Lab Reykjavík, Djúpinu
Bolungarvík,
Tækniþróunarsjóði, Munasafn RVK Tool
Library, Samuel’s Food Gardens, Gróðrarstöðinni Ártanga
ehf, Sólheimum og Matarauð Íslands svo eitthvað sé nefnt.
Áhugasamir geta svo heimsótt Facebook-síðu skólans og
heimasíðu í vetur þar sem stefnt
er á að setja reglulega inn fréttir
af verkefninu.
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9L²V¨NMXPXPbI\ULUÀLJ
+HIXUÀ¼IHQJL²WHNMXVW\UN" £HUXO¯NXUQDU£
ÀY¯D²À¼I£LUYL²VS\UQXVW\UNJµ²DU
+DI²XVDPEDQGRJI£²XU£²JM¸IÀ«U
D²NRVWQD²DUODXVX

V_IHUGDYHοULV_XSSO\VLQJDU#IHUGDYHοULV

Valborg Ólafsdóttir er Sveitarlistamaður Rangárþings eystra 2021

Ë

XPV|JQ 0HQQLQJDUQHIQGDU
5DQJiUìLQJV H\VWUD VHJLU
Dè 9DOERUJ ÏODIVGyWWLU KOMyWL
ìHVVD~WQHIQLQJXI\ULUIUXPOHJD
WyQOLVWDU RJ WH[WDJHUè WyQ
OLVWDUVN|SXQ RJ OLIDQGL ÀXWQ
ing í sveitarfélaginu sem og
DQQDUVVWDèDU9DOERUJHUHLQQLJ
WyQOLVWDUNHQQDUL YLè 7yQOLVWDU
VNyOD 5DQJ LQJD RJ WHNXU ìYt
9DOERUJ HU YLUNLOHJD YHO Dè
ìiWWtDèPLèODVLQQLUH\QVOXRJ ìHVVDUL QDIQEyW NRPLQ RJ yVN
ìHNNLQJX WLO \QJUL N\QVOyèDU XP YLè KHQQL KMDUWDQOHJD WLO
LQQDU
KDPLQJMX

Valdið heim

Þ

að er orðið ljóst að baráttan
Guðmundur
á landsbyggðinni verður á
Auðunsson
milli sósíalískrar byggðastefnu
6yVtDOLVWDÀRNNVLQV DQQDUVYHJDU Oddviti J-lista
RJJ|POXODQGVE\JJèDÀRNNDQQD Sósíalistaflokks
Íslands í
)UDPVyNQDUÀRNNVLQV RJ 6MiOI
Suðurkjördæmi
VW èLVÀRNNVLQV È YDNW ìHVV
DUD WYHJJMD ÀRNND KDID Y|OG
RJ DXèXU VWUH\PW IUi ODQGV
E\JJèLQQL *HJQ ìHVVDUL H\èL
OHJJLQJDUVWHIQX WHÀLU 6yVtD
OLVWDÀRNNXULQQ IUDP VyVtDOtVNUL Sósíalísk landbúnaðarstefna
og gjaldfrjálst vegakerfi
E\JJèDVWHIQX
)UDPVyNQDU RJ 6MiOIVW èLV
Heilbrigðisþjónustuna heim
IORNNXULQQ KDID iYDOOW ODJW
1êIUMiOVK\JJMXY èLQJDOPDQQD iKHUVOX i VWyUEêOL RJ PLOOLOLèL
ìMyQXVWXQQDU KHIXU OHLWW WLO ìHVV *HJQ ìHVVX WHIOD 6yVtDOLVWDU
Dè KHLOEULJèLVNHUILè HU ~W IUi DOY|UX ODQGE~QDèDUVWHIQX VHP
UHLNQLOtN|QXP~U([FHOVNM|OXP OHJJXU iKHUVOX i VP UUL RJ
t VWDè ìHVV Dè PLèD ìMyQXVWXQD PLOOLVWyU EêOL RJ XSSE\JJ
YLè ì|UI tE~DQQD 0HLUD RJ LQJX IM|OVN\OGXUHNLQQDU IHUèD
PHLUD DI ìMyQXVWXQQL HU IOXWW WLO ìMyQXVWX 9Lè YLOMXP YHLWD
5H\NMDYtNXU )iW NW IyON U èXU afslátt á raforkuverði til
LOOD YLè Dè V NMD ìMyQXVWXQD JUyèXUK~VDU NWDU RJ VHWMD
ìDQJDè+HLOEULJèLVVWDUIVIyONLHU E~VHWXVNLOGX HèD DèUDU WDN
ìU ODè~W)yONJHIVWXSStVWDUIL markanir á jarðir sem seldar
ìDUVHPìDèEUHQQXUHLQIDOGOHJD HUX6yVtDOLVWDUKDIQDDOJM|UOHJD
~WVHPVtèDQOHLèLUWLOHQQPHLUD VWHIQX 6DPJ|QJXUièKHUUD 6LJ
iODJV i ìi VHP HIWLU HUX ëDè XUèV ,QJD -yKDQQVVRQDU XP
ìDUI Dè VWyUDXND IMiUPDJQ WLO YHJDJM|OG9HJDJM|OGHUXVNDWWXU
KHLOEULJèLVNHUILVLQV
i OiJWHNMXIyON RJ IyON VHP ìDUI
DèIHUèDVWGDJOHJDYHJQDYLQQX

Stórfelld uppbygging
óhagnaðardrifins húsnæðis.

Valdið heim

*HJQ HLQNDY èLQJDUVWHIQX Qê
IUMiOVK\JJMXQQDU WHIOXP YLè
6yVtDOLVWDU IUDP |IOXJUL K~V
Q èLVVWHIQXìDUVHPYLèYLOMXP
E\JJMD  ì~VXQG yKDJQ
DèDUGULIQDU tE~èLU ~W XP DOOW
ODQG ëDè HU HNNL EDUD IyON i
K|IXèERUJDUVY èLQX VHP EêU t
OHLJXK~VQ èL i 6XèXUODQGL HUX
fjölmargar fjölskyldur að greiða
EU|VNXUXP RNXUOHLJX ëHVVX
PXQXPYLè6yVtDOLVWDUEUH\WD

*UXQGYDOODUVWHIQD 6yVtDOLVWD
flokksins er að fá valdið og
ìMyQXVWXQD KHLP t E\JJèLUQDU
6yVtDOLVWDIORNNXULQQ HU ODQGV
byggðarflokkur og sósíalísk
E\JJèDVWHIQD HU HLWW DI O\NLO
VWHIQXPiOXPIORNNVLQVÈNY|Uè
XQRNNDUVHPNMyVHQGDtKDXVWHU
ìYtJtIXUOHJDPLNLOY J.MyVXP
ìYt -OLVWD 6yVtDOLVWDIORNNV ËV
ODQGV t $OìLQJLVNRVQLQJXQXP
VHSWHPEHUQ VWNRPDQGL

Auglýsing vegna
utankjörfundaratkvæðagreiðslu í
umdæmi sýslumannsins á Suðurlandi fyrir
alþingiskosningar 25. september 2021
Auglýsing þessi er jafnframt tilkynning til
umboðsmanna lista í samræmi við 5. mgr. 58. gr. laga
um kosningar til Alþingis nr. 24/2000.
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar, á sjúkrastofnunum og fangelsum í
umdæmi sýslumannsins á Suðurlandi, fer fram sem hér segir:
Selfoss og nágrenni:
Fangelsið Sogni, Ölfusi
föstudaginn 10. september kl. 13:00-14:00
Sólheimar í Grímsnesi
miðvikudaginn 15. september kl. 13:00-14:00
Þjónustumiðstöð aldraðra, Grænumörk 5, Selfossi
mánudaginn 20. september kl. 10:00-11:00
Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfossi, sjúkra- og hjúkrunardeildir
föstudaginn 24. september 10:00-12:00
Eyrarbakki:
Dvalarheimilið Sólvellir, Eyrarbakka
þriðjudaginn 7. september kl. 10:00-11:00
Fangelsið Litla-Hrauni, Eyrarbakka
fimmtudaginn 9. september kl. 10:00-11:00
Hveragerði:
Ás, dvalar- og hjúkrunarheimili, Hverahlíð 20
þriðjudaginn 14. september kl. 09:30-11:30
Heilsustofnun NLFÍ
föstudaginn 17. september kl. 13:00-14:00
Hella:
Lundur, hjúkrunar- og dvalarheimili
mánudaginn 13. september kl. 10:00-11:00
Hvolsvöllur:
Kirkjuhvoll, hjúkrunar- og dvalarheimili
mánudaginn 13. september kl. 13.00-14:00
Vík:
Hjallatún, dvalarheimili
fimmtudaginn 9. september kl. 12.00-13:00
Kirkjubæjarklaustur:
Klausturhólar, hjúkrunar- og dvalarheimili
fimmtudaginn 9. september kl. 16.00-17:00
Höfn:
Skjólgarður, dvalarheimili
þriðjudaginn 21. september kl. 13:00-14:30
Atkvæðagreiðslan er einungis ætluð þeim sem dvelja á viðkomandi
stofnunum.
Kosning um sameiningu sveitarfélaga
Samhliða kosningum til Alþingis verður kosið um tillögu um sameiningu
sveitarfélaganna Ásahrepps, Rangárþings ytra, Rangárþings eystra,
Mýrdalshrepps og Skaftárhrepps.
Bent er á vefsíðurnar www.syslumenn.is og www.kosning.is, þar sem nálgast
má eyðublöð og allar nauðsynlegar upplýsingar vegna komandi kosninga.
Sýslumaðurinn á Suðurlandi

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta
Háheiði 9, Selfossi - Sími 464 9400 - www.Frost.is
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Mikill fjöldi á ferð um
Uppsveitir Árnessýslu í sumar

Sími 660 2970
Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

nýttu sér alls kyns afþreyingu
og veitingastaði í meira mæli en
áður.“

Óskir um lengri dvöl á svæðinu
mögulega að rætast
Hvar finnst þér að meginþungi
ferðamanna hafi verði á svæðinu
í sumar?. „Það er ekki hægt að
segja annað en að þeir hafi verið
alls staðar, fólkið dreifðist um
svæðið allt. Þannig að kannski
er það að gerast sem við höfum
vonað að fólk dvelji lengur og
fari víðar um og njóti.“ Það er
ekki hægt að sleppa Ásborgu
við að reyna að spá fyrir um
framtíðina. „Það er erfitt að spá
en ég leyfi mér að vera bjartsýn
og vona að við förum að sigla
örugglega út úr þessu ástandi,
það eru ýmsar blikur á lofti sem
benda til þess. Ferðaþjónustan
í Uppsveitunum er allavega
tilbúin, ótrúleg seigla í því
fólki,“ segir Ásborg að lokum.
-gpp

HREINGERINGA-

þjónusta Suðurlands ehf.
Sími 482 1944
selfoss@prentmetoddi.is

Allar ræstingar

Steinteppahreinsun, teppahreinsun,
bón, gluggahreinsun o.fl.

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði
Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020

Sími 897 8444

Hreint um allt Suðurland

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar
Járnsmíði
Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Geysissvæðið er ávallt vinsæll áfangastaður.

E

ins og gengur er fólk á
flakki yfir sumartímann.
Í Uppsveitum Árnessýslu er
fjöldi vinsælla áfangastaða
og því ekki úr vegi að spyrja
út í ferðasumarið. Dagskráin
hafði samband við Ásborgu
Arnþórsdóttur, ferðamálafulltrúa í Uppsveitum Árnessýslu
og ræddi við hana um ferðamennsku sumarsins. „Þegar
á heildina er litið finnst mér
þetta hafa verið gott sumar, sem
fór fram úr vonum miðað við
aðstæður.“

vegna Covid-19 kemur fram
að fyrirtækin hafi glímt við
óvissu og sveiflur sem hafi
það í för með sér að erfitt
sé að gera áætlanir fram í
tímann. „Fyrirtækin hafa þurft
að aðlaga sig mjög breyttum
aðstæðum
á
margvíslegan
máta og oft með stuttum
fyrirvara. Mér finnst þeim
hafa tekist afar vel til við það.
Og víða hefur verið mjög mikið
að gera í sumar sem betur fer.“

Íslendingar duglegir að
ferðast innanlands

Við spyrjum út í hvort ferðahegðun
sé
öðruvísi
hjá
Íslendingum en erlendum ferðamönnum. Ásborg tekur fram að
ferðamenn séu vissulega misjafnir eins og þeir séu margir.
„Íslendingar hafa verið að
upplifa sitt eigið land á jákvæðan
hátt og sumir sem hafa ekki
ferðast mikið innalands áður
segja margt koma skemmtilega
á óvart. Þeir hafa prófað allt
mögulegt og mér finnst að
upplifun þeirra á því að vera
ferðamenn í eigin landi hafi
verið jákvæð.“ Þá segir á Ásborg
að henni þyki að Íslendingar
séu uppteknari af veðrinu
og elti gjarna góða veðrið.
„Áhugamálin eru fjölbreytt,
margir heimsóttu tjaldsvæðin
í sumar og örugglega hafa svo
til allir farið í sund. Íslendingar

Þegar við spyrjum Ásborgu
um fjölda ferðamanna og samsetningu segir hún: „Það hefur
verið mjög mikill fjöldi af fólki
á ferðinni í Uppsveitunum í
sumar. Íslendingar hafa verið
duglegir að ferðast innanlands
og njóta og svo eru erlendir
ferðamenn komnir líka, það
hefur töluverð aukning orðið
að undanförnu.“ En Ásborg
segir jafnframt að Íslendingarnir
hafi verið fleiri framan af en
síðar hafi fjölgun erlendra
ferðamanna aukist mjög.

Fyrirtækin staðið sig vel í
að aðlaga sig aðstæðum
Þegar við ræðum við Ásborgu
um þær áskoranir sem ferðaþjónustan hefur orðið fyrir
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