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Stækkun Lækjarbotnaveitu lokið

S

á áfangi náðist nú í janúar
að framkvæmdum lauk við
stækkun s.k. Lækjarbotnaveitu
hjá Vatnsveitu Rangárþings ytra
og Ásahrepps bs. Framkvæmdir
hafa staðið yfir frá 2019 en um
er að ræða nýjan miðlunartank
í s.k. Fögrubrekku í Landsveit
sem tengir saman vatnsöflunarsvæði veitunnar í Lækjarbotnum og m.a. dreifikerfi veitunnar í Bjálmholti, Götu og
við Skammbeinsstaði. Með tilkomu þessarar mikilvægu framkvæmdar þá er leyst úr vatns-

þörf veitusvæðisins til langrar
framtíðar og afhendingaröryggi
veitunnar er tryggt. Verktaki við
framkvæmdina var Þjótandi ehf.
og undirverktaki byggingarinnar í Fögrubrekku var Tré- og
Straumur ehf en heildarkostnaður við verkið var um 230 m.kr.
Það eru sveitarfélögin Rangárþing ytra og Ásahreppur sem
eiga veitukerfið en umsjón með
rekstri og framkvæmdum er í
höndum
Þjónustumiðstöðvar
Rangárþings ytra.
-ry.is

Guðni G. Kristinsson veitustjóri ræsir dælur Vatnsveitu Rangárþings ytra og
Ásahrepps í Fögrubrekku.

Endurskinsvestagjöf
F

Ómar Ingi
markakóngur EM

oreldrafélag
Vallaskóla
hefur haft það fyrir hefð að
gefa nemendum í 1. árgangi
endurskinsvesti og var árið í
ár engin undanteknin. Vestin

eru sérmerkt nemendum og
koma sér vel í skammdeginu
Hér má sjá hluta 1. árgangs
glöð og sæl með vestin sín og
ÀRWWEyQGDGDJVELQGL

Selfyssingarnir fimm skoruðu
helminginn af mörkum Íslands!
Ísland lauk keppni á EM í handbolta föstudaginn sl. þar sem liðið hlaut lægri hlut gegn sterku liði Noregs, í leik um
5. sætið á mótinu. Ómar Ingi Magnússon endaði sem markakóngur mótsins með 59 mörk, en þetta er í annað skiptið
sem Íslendingur er markakóngur mótsins. Hinir Selfyssingarnir í landsliðinu voru einnig atkvæðamiklir á mótinu og
skoruðu allir fimm samtals 114 af 230 mörkum liðsins. Bjarki Már Elísson 27 mörk, Elvar Jónsson 12 mörk, Janus
Daði Smárason 12 mörk og Teitur Örn Einarsson 4 mörk.

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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Hver er Valli?

Á
Sendibílar á
Suðurlandi
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tímabili hafa börnin mín
haft mikin áhuga á að
lesa/skoða bækurnar „Hvar er
Valli?” Þessar bækur krefjast
þess að þú sért með hugann
við verkefnið - að finna Valla.
Byrjum á ímynda okkur að
Valli sé venjuleg manneskja.
Maður sem ólst upp í íslensku
þorpi.
Fjölskylduaðstæður
hans voru nokkuð venjulegar.
Foreldrar hans skildu þegar
hann var barn og hann ólst upp
hjá móður og stjúpföður. Hann
átti ágætis samband við þau.
Það var samt sem áður ekkert
mikið talað um tilfinningar.
Hann var hvattur til að herða
sig upp og hætta að gráta ef
eitthvað kom upp. Hann fór
snemma að sjá fyrir sjálfum
sér. Harðduglegur ungur
maður. Hann fór snemma að
heiman. Fór í skóla. Eignaðist
kærustu. Skildi samt ekkert
í því af hverju henni fannst
hann ekki skilja hana, svo þau
hættu saman. Þannig endurtók þetta sig og nú var hann
komin í samband sem hann
vildi ekki klúðra. Hann átti
frábæra kærustu og átti von
á barni. Hann kunni ekkert á
þetta tilfinningastúss svo hann

ákvað að fara í ráðgjöf áður
en að barnið myndi fæðast.

En „af hverju fór
Valli í ráðgjöf?
Valli er eins og ég og
þú. Stundum er hann
ekki í sambandi
við
sjálfan
sig. Stundum
skilur hann sig
ekki. Stundum
bregst
hann
við
hinum
ýmsu aðstæðum
og
erfiðleikum
á óþroskaðan hátt.
Stundum skilur hann ekki
að fortíðin hefur áhrif á nútíðina. Hann áttar sig ekki á því
að hann á erfitt með að tala
um tilfinningar af því að hann
áttar sig bara alls ekkert á því
hvernig honum líður. Hann
skilur ekki að skilnaður foreldra sinna hafði áhrif á hann.
Valli fór ekki í ráðgjöf fyrir
neinn annan þótt hann héldi
það í byrjun. Hann þurfti að
kynnast sér. Átta sig á sínum
styrkleikum og veikleikum.
Skoða vanmátt sinn. Átta sig
á því hvað það var sem hann
óttaðist. Skilja hvað hann

gerði vel og hvað hann gat
gert betur.
Valli fór í ráðgjöf til að
finna sjálfan sig.

Getur verið að þú þurfir
að finna þig?
Það er svo gott
að gefa sér tíma
til að finna sjálfan sig. Maður
getur gert það á
ýmsan hátt. T.d
.með því hlusta
á hlaðvörp eða
bækur sem hjálpa
þér að byrja að skilja
sjálfan þig, fara í 12 spora
samtök, fara á námskeið sem
fara inn á við og hjálpa þér að
skilja betur þín eigin viðbrögð
og líðan nú eða fara í ráðgjöf.
Það er alltaf best að byrja einhversstaðar og vera opin fyrir
því að sjá bæði það jákvæða
og neikvæða í manns eigin
fari. Maður getur víst alltaf
vaxið og dafnað er það ekki?
Við getum ekki orðið það
sem við þurfum að vera með
því að vera það sem við erum.
- Oprah Winfrey
Gangi þér sem allra best,
Gunna Stella

Til að panta tíma í fyrirlestur, heilsumarkþjálfun eða ráðgjöf,
kíktu þá á www.gunnastella.is - Hlaðvarp: Einfaldara líf

Hvers vegna verkalýðsfélag?
Jónas Yngvi
Ásgrímsson
varamaður í
stjórn VR.

O

Aðalfundur
Hestamannafélagsins Ljúfs
Verður haldinn í Félagsheimili Ljúfs
Mánudaginn 14. febrúar 2022 kl. 20:00.
Fundinum verður einnig streymt á netinu. Linkur
að fundinum verður birtur á samfélagsmiðlum.
Dagskrá fundarins:
• Kosning varaformanns, gjaldkera og
meðstjórnanda
• Venjuleg aðalfundarstörf

Við óskum eftir góðu fólki í mótanefnd og
áhugasamir félagar eru alltaf velkomnir í öll
nefndarstörf.
Stjórnin

ft hef ég heyrt þessa spurningu og eins spurninguna,
„Af hverju ætti ég að vera í
verkalýðsfélagi?“ Svarið sem ég
hef við þessu er einfalt. Verkalýðsfélag styrkir okkur sem einstaklinga þar sem við getum í
krafti fjöldans fengið meiri réttindi en við náum fram hvert í
sínu lagi.
Margt af því sem nú þykir
sjálfsagt er tilkomið vegna baráttu þeirra sem komu á undan
okkur, mamma og pabbi, amma
og afi og svo framvegis lögðu
hart að sér til að við gætum notið
þessara sjálfsögðu réttinda.
Í „gamla daga“ var ekki sjálfsagt að fá greidd laun ef þú vannst
yfirvinnu. Það er ekki lengra síðan en árið 1955 að í fyrsta kjarasamningi VR var gerð heiðarleg
tilraun til að gera einhver skil á
milli dagvinnu og yfirvinnu og
1963 náðist að semja um að næturvinna reiknaðist frá kl. 20:00 í
verslunum, líka á laugardögum.
Í dag eru samningar þannig að
dagvinnutími í verslunum er
milli kl. 9:00 – 18:00 virka daga
en þá tekur eftirvinnutaxtinn við.
En fleira hefur áunnist með

samtakamættinum. Orlof er eitt
af þeim atriðum sem sífellt er
verið að skoða þegar verið er að
vinna að kjarasamningum. Réttur
starfsmanna til orlofs miðast við
starfsaldur og getur verið frá 24
dögum til 30 daga. Orlof skal
taka á tímabilinu 2. maí til 15.
september og er almenna reglan
sú að farið sé í frí á launum
þessa daga. Þó eru dæmi þess
að áunnið orlofskaup er lagt inn
á sérstakan bankareikning og
nýta starfsmenn þá inneign þegar
farið er í frí.
Eins hefur VR ötullega unnið
að því að veikindaréttur starfsfólks sé tryggður. Þannig vinna
starfsmenn sér inn 2 veikindadaga fyrir hvern unnin mánuð
á fyrsta starfsári sínu. Annað
starfsárið er veikindaréttur hins
vegar 2 mánuðir á hverju 12
mánaða tímabili og getur náð í að
vera 6 mánuðir eftir 10 ára starf.
Eins og allir gera sér grein fyrir
þá er þarna um að ræða rétt en
ekki inneign. Því nýta menn sér
ekki veikindaréttinn án þess að
vera í alvöru veikir. Þetta hefur
komið vel fram á þessum síðastliðnu Covid árum en þeir sem
ekki höfðu verið veikir undanfarið áttu meiri rétt þegar Covid
barði að dyrum og fengu þannig
laun í þeim veikindum. Ef veikindi standa yfir lengur en launagreiðandi greiðir samkvæmt
kjarasamningum getur félagi í

VR átt rétt á greiðslu sjúkradagpeninga. Eitt er gott að hafa í
huga. Veikinda- og slysarétturinn
gildir frá því þú leggur af stað að
heiman í vinnu og þar til þú ert
kominn heim eftir vinnu. Þarna
er þó gert ráð fyrir að þú farir
beint í vinnu og líka beint heim.
VR hefur samið um margt
annað félögum sínum til bóta.
Þar má nefna lágmarkshvíld,
uppsagnarfrest o.fl. Eins býður
VR uppá ýmis konar þjónustu
handa félögum og má þar nefna
lögfræðiráðgjöf, styrki til náms
og tómstunda og starfsmenn VR
eru boðnir og búnir til að aðstoða
félaga VR í hverju því máli sem
kunna að koma uppá og leysa úr
öllum spurningum sem félagar
gætu haft um kjaramál og starf
VR.
Ég er einn af þeim heppnu
sem hef fengið að starfa að
þessum málum innan stjórnar
VR. Í störfum mínum hef ég gætt
þess að hlustað sé á þarfir félagsmanna á landsbyggðinni og
fengið góðar undirtektir innan
stjórnar við þeim atriðum sem ég
hef bent á. Stjórn verkalýðsfélags
sem starfar á landsvísu þarf að
hafa innan sinna raða einstaklinga sem þekkja aðstæður og
væntingar félagsmanna á þeim
svæðum sem starfið nær yfir. Ég
mun bjóða mig fram í stjórnarkjöri n.k. febrúar og vonast til að
fá kjör í stjórn fyrir næstu tvö ár.

DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

Miðvikudagur 2. febrúar 2022 3

Ráðagerði og ráðleysa
HIèLU RJ QêMXQJDU ÀpWWDVW
DOOWDI VDPDQ t VNyODVWDU¿
HQGD ìDUI VNyOL E èL Dè ìUyDVW
IUDPtWtPDQQRJYLUèDKLèOLèQD
5H\QGDUHUXêPVLUìHLUUDUVNRèXQDU Dè VNyOL Vp IUHNDU tKDOGVV|PVWRIQXQRJQiLDOGUHLDèVOi
t WDNWL YLè ìUyXQ VDPIpODJVLQV
ëi VHJMD KLQLU Dè PHè ìYt Dè
HOWDVWYLèQêMXQJDUVpVNyOLQQDè
UDyVW|èXJDQ
ëHJDU VNyODK~VQ èL )6X YDU
YtJWiWtXQGDiUDWXJVtèXVWXDOGDU
ìyWWL V~ E\JJLQJ QêVWiUOHJ RJ
MDIQYHOIUDP~UVWHIQXOHJI\ULUQ~
XWDQ ìDè Dè YHUD WLONRPXPLNLO
RJ JO VLOHJ +~V VHP E\JJèLVW
i JUXQQIRUPXP U~PIU èLQQDU
PHè PLNLOOL ORIWK è QiQDVW
HJJKY|VVXP ~WYHJJVKRUQXP
VY|OXPLQQDQG\UDJXOXPKDQG-

H

ULèXP UDXèXP RJ JU QXP
YHJJMXP RJ ULVDVWyUXP JOXJJD
VHP ìHNXU DOOD VXèXUKOLè E\JJLQJDULQQDUIUiJyOILRJXSStORIW
VYR QRNNXè Vp QHIQW (Q KHIèLUQDUJHWDOtNDE~LètQêVWiUOHJX
K~VQ èL RJ HLQ V~ VNHPPWLOHJDVWD HUX Q|IQLQ i HLQVW|NXP
UêPXP VNyODQV VHP VyWW HUX t
VXQQOHQVNE MDUKHLWL
ëDQQLJ KHLWLU NDIILVWRID
VWDUIVPDQQD %ROODVWDèLU DI ìYt
Dè ìDU HU GUXNNLè ~U EROOXP RJ
HLQ DI YLQQXVWRIXP NHQQDUD i
MDUèK èLQQL NDOODVW $QGUpVIMyV
ìYt ìDU HU XQQLè t EiVXP ,QQ
DI $QGUpVIMyVXP HU 5ièDJHUèL
ìDU VHP ODJW HU i UièLQ RJ
ìHJDU ëyU 9LJI~VVRQ YDU VNyODPHLVWDUL NDOODèL KDQQ VNULIVWRIX
VtQD5ièOH\VXDIVtQXPDONXQQD

K~PRUËVDPDDQGDQHIQGLKDQQ
VYR VNULIVWRIX DèVWRèDUVNyODPHLVWDUD ëYHUVS\UQX /RIWVDOLU
HUKHLWLèiPLèUêPLVNyODQVìYt
ìDU HU K VW WLO ORIWV 6DXUDU 
RJ  KHLWD VDOHUQL VWDUIVPDQQD
RJ9 OXJHUèL HU KHLWL VNULIVWRIXQQDU ìDU VHP WHNLè HU YLè DOOV
NRQDU HULQGXP ëLQJGDOXU NDOODVWIXQGDUKHUEHUJLNHQQDUDHQGD
HUìDUìLQJDèRJiYHJJUêPLVLQV
KDQJLUP\QGDIGUDXJQXP0yUD
VHP WHQJLVW ìHLP E  t )OyD
$è DXNL HU V~ VDJD ~WEUHLGG Dè
DQGL 0yUD E~L RJ KDIL DOOWDI
E~LètELOXèXPW NMXPVNyODQV
6N~ODVNHLè NDOODVW DèVWDèDQ
WLO OMyVULWXQDU RJ ÒWYHUN KHLWLU
YLQQXDèVWDèD NHQQDUD i DQQDUUL
K è RJ ìDU i EDNYLè HU |QQXU
YLQQXVWRID VHP NDOODVW %DNÒWYHUN *DXOYHUMDE U HU KHLWLè i
KiWtèDUVDOVNyODQVìYtìDUKHIXU
DOOD Wtè YHULè JDXODè RJ QêMDVWD
LQQUpWWDèD IXQGDUUêPL VNyODQV
IpNNQDIQLè.UyNXUìYtìDUVNDO
NU NMDtQêMDUKXJP\QGLU
1LèXUVWDèDQ DI ìHVVX |OOX HU
Dè KHIèLU RJ QêMXQJDU ìXUID Dè
KDOGDVW t KHQGXU t VNyODVWDUIL
7HQJVO JDPDOODU ìHNNLQJDU RJ
QêUUDUPHJDHNNLURIQDìYtìDX
DOD DI VpU |IOXJD VDPIpODJVìHJQD 0HUNLQJDU PHJD YHUD
EHWULiìHVVXPUêPXPRJVWHQGXUìDèYRQDQGLWLOEyWD
-jöz/örl

Sýslumaðurinn
á Suðurlandi
UPPBOÐ
Einnig birt á www.naudungarsolur.is.
Eftirtalin óskilahross verða boðin upp í
hesthúsinu í Miðkrika, D-göta 2a, Hvolsvelli,
Rangárþingi eystra, föstudaginn 11. febrúar
2022, kl. 14.00.
Hryssa, rauðskjótt blesótt sokkótt, u.þ.b. 1-3
vetra, ómörkuð og ómerkt.
Hryssa, brúnstjörnótt, u.þ.b. 1-3 vetra,
ómörkuð og ómerkt.
.UD¿VWYHUèXUJUHLèVOXYLèKDPDUVK|JJRJ
HLQXQJLVHUK JWDèJUHLèDPHèPLOOLI UVOX
HèDUHLèXIp
Sýslumaðurinn á Suðurlandi
31. janúar 2022

fastus.is

KAFFIVÉLAR SEM HENTA ÞÍNUM REKSTRI

GOTT KAFFI KÆTIR

Bravilor TH
Frábær uppáhellingarvél
með vatnstanki.

Bravilor THa
Frábær uppáhellingarvél
með vatnstengi.

Nánari upplýsingar veitir sölufólk okkar í síma 580 3900

Síðumúli 16 I 108 Reykjavík I Sími 580 3900 I fastus.is

Bravilor Sprso
Handhæg og öflug baunavél
sem hentar smærri fyrirtækjum.

4 Miðvikudagur 2. febrúar 2022

Álagning
fasteignagjalda 2022
Álagningu fasteignagjalda í Sveitarfélaginu Árborg fyrir árið 2022 er
nú lokið.
Líkt og undanfarin ár verða hvorki sendir út álagningarseðlar né
greiðsluseðlar fyrir fasteignagjöldum ársins 2022.
Álagningarseðlar eru birtir rafrænt á vefsíðunni island.is undir ,,Mínar
síður“. Innskráning er með rafrænum skilríkjum. Sem fyrr birtast
kröfur vegna fasteignagjalda í netbanka greiðanda og greiðsluseðlar
undir rafræn skjöl.
Allar nánari upplýsingar um álagningu fasteignagjalda og innheimtu
eru veittar á skrifstofu sveitarfélagsins í síma 480-1900 eða á netfangið arborg@arborg.is.
Sveitarfélagið Árborg
Ingibjörg Garðarsdóttir
fjármálastjóri

Dýralæknir í gæðateymi
Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að ráða dýralækni í gæðateymi félagsins. Um er að ræða
starf í gæðateymi sem sér um öll gæðamál
hjá SS og dótturfélögum þess Reykjagarði
og Hollt & Gott. Staðsetning er á Suðurlandi
og starfstöðvar eru víða um Suðurland og á
höfuðborgarsvæðinu

Helstu verkefni
y
y
y
y
y
y

Dýravelferð
Viðhald og þróun HACCP gæðakerfa
Undirbúningur og þátttaka í gæðaúttektum
Samskipti við eftirlitsaðila
Fagleg ráðgjöf í alifuglaeldi
Önnur tilfallandi verkefni gæðadeildar

Menntunar- og hæfniskröfur
y Menntun í dýralækningum
y ÀÕÍi}?}Cs>iÀwLÞ}}sÕ?
HACCP
y Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
y Mikil samskiptahæfni og geta til að vinna í
teymi
y Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og
riti
y Góð tölvufærni
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Sunnlenski
matgæðingurinn

Takk kærlega Lárus fyrir
áskorunina. Fyrir mér er þetta
heljarinnar áskorun því uppskrift er eitthvað sem mér þykir erfitt að fylgja, bæði hvað
varðar hráefni og tímasetningar. Fyrir mér á eldamennskan
að vera einföld og helst fljótleg
en maturinn þarf að vera góður
- en það heppnast ekkert endilega alltaf.
Á þorranum lagi kannski beinast við að velja uppskrift í þeim
anda en ég snerti sjálf ekki við
slíkum mat og rifjast upp fyrir
mér trog fullt af veigum með
Mexico vefjum, tortillum,
salsasósa og fleiru í þeim dúr
sem ég tók með mér á þorrablót í Skagafirði fyrir svolitlu
síðan.
En þar sem ég ólst upp við
sjávarsíðuna og fékk ferskan
fisk oftar en ekki alla virka
daga vikunnar ætla ég að reyna
koma uppskrift á blað.

Fiskiréttur með karrí
og hrísgrjónum
Fersk flök beint úr Fiskbúð
Suðurlands.
Ýsa, Þorskur eða sá fiskur sem
þér þykir bestur. Ca. 900 1200 g fyrir 4. Tek stundum
meira til að tryggja mér afgang
sem einfaldar eldamennskuna
daginn eftir.
Ég byrja á því að sjóða hrísgrjón, ef þið notið poka þá

Næst mýki ég það grænmeti á
pönnu upp úr olíu sem ég vel
hverju sinni. Í þetta skiptið ætla
ég að nota hálfan blaðlauk, hálfur rauðlaukur og smátt skornar
gulrætur, þunnar sneiðar og
jafnvel smá brokkolí líka. Þegar
þetta er byrjað að mýkjast helli
ég 1/2 lítra af rjóma, (jafnvel
meira) krydda með salti, pipar
og slatta af karrí og smakka til.
Ég vil að þetta bragðist vel og
bæti karrí út í alveg þangað til
ég er sátt. Svo er líka gott að
nota 1-2 grænmetistening. Leyfi
þessu að malla á miðlungs hita
meðan ég sker fiskinn í minni
bita og set soðnu hrísgrjónin í
eldfast mót.
Næst legg ég fiskinn ofan á hrísgrjónin, krydda yfir fiskinn með
pipar og karrí, helli síðan grænmetis og rjómablöndunni yfir
fiskinn, set rifinn ost yfir allt og
ef ég er í stuði blanda ég oft smá
piparosti með líka.
Þetta bakast svo í ofni þar til
fiskurinn er klár. Kannski við
180* i 15-25 mín. Stundum
slekk ég bara á ofninum eftir 1015 mín og leyfi fiskinum að vera
þangað til allt meðlæti er klárt
og allir sestir við borðið. Meðlæti er oftar en ekki alíslenskar
soðnar kartöflur með smjöri og
salti og ferskt salat með fetaosti.

Marta Gunnarsdóttir

Annað tvist er að velja fiskrétt
úr hinu ljúffenga fiskborði hjá
þeim í Fiskbúð Suðurlands,
setja hrísgrjón í botn á eldföstu móti, krydda yfir með
salti, pipar, karrý eða því sem
passar vel við réttinn sem þú
velur, setja fiskréttinn á hrísgrjónin, hella 1/2 l rjóma yfir,
setja ost yfir og auðvitað hafa
soðnar kartöflur og grænmeti
með. Aðeins fljótlegra og alls
ekki síðra.
Vonandi getið þið tínt eitthvað úr þessu inn í ykkar
eldamennsku, grænmetið má
vera hvað sem er, stundum hef
ég líka laumað rúsínum eða
smátt skornum döðlum með
til að fá smá tilbreytingu og
svo er hægt að leika sér með
krydd í rjómablönduna - allt
eftir smekk og hvað hugurinn
girnist hverju sinni.

Mig langar að skora á Nönnu Jónsdóttur á Miðhóli. Er alveg viss um að hún eigi eitthvað
sniðugt í pokahorninu til að deila með okkur.
Matgæðingar eru beðnir að senda á dfs@dfs.is
uppskrift ásamt mynd af sér eigi síðar en á sunnudegi.

Sláturfélag Suðurlands er samvinnufélag í eigu
bænda á Suður- og Vesturlandi og annast
framleiðslu og sölu afurða þeirra. ReykjagarðÕÀÃjÀ CwÀÃ}Ö}>LÖÃ>«}ÛÃÕ
kjúklingaafurða undir merkjum HOLTA. Hollt
EÌÌÃjÀ CwÀÃ}vÕÛÃÕ?viÀÃÕ}ÀCmeti, ávöxtum, brauðsalötum og sósum. Hjá
samstæðunni vinna um 450 manns víðsvegar
um Suðurland og á höfuðborgarsvæðinu.
Tekið er við umsóknum á alfred.is

tveir pokar, en fer aðeins eftir
stærð eldfasta mótsins og smekk
hvers og eins.

Sími 482 1944
selfoss@prentmetoddi.is
prentmetoddi.is
Eyravegur 25, Selfoss
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Húsmóðirin hafði mig á hlóðarsteinum.
Ég hýsi rót með grænum greinum.
Ég geymist undir rúmi í leynum.
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Ellý Tómasdóttir gefur kost á sér í 2. sæti

É

g, Ellý Tómasdóttir gef kost
á mér í 2. sætið í lokuðu
prófkjöri Framsóknar í Árborg.
Ég er með Bakkalársgráðu í Sálfræði frá Háskólanum á Akureyri. Að auki er ég með meistaragráðu í Mannauðsstjórnun
frá Háskóla Íslands og starfa
sem Forstöðumaður í Frístundaklúbbi á Selfossi.
Sumarið 2014 fluttum við
fjölskyldan á Selfoss og erum
stolt af því að tilheyra því samfélagi sem hér þrífst. Undanfarin
ár hefur Sveitarfélagið Árborg
vaxið gríðarlega og mikil fjölgun íbúa og uppbygging hefur átt
sér stað. Við höfum notið þeirra
forréttinda að fá að fylgjast
með þeirri þróun og taka þátt
í henni. Þeirri þróun fylgja þó
óhjákvæmilega miklar áskoranir
svo hægt verði að tryggja öllum

íbúum góð búsetuskilyrði, þjónustu og atvinnu í samfélaginu
okkar.
Við þurfum að halda áfram á
þeirri framsæknu vegferð sem
hefur fylgt uppbyggingunni á
undanförnu kjörtímabili, leggja
aukna áherslu á uppbyggingu
atvinnutækifæra, viðhald innviða og farsæl tækifæri fyrir
einstaklinga til að blómstra hér
óháð aldri, stöðu eða menntun
og hlúa að barnafjölskyldum.
Þannig sköpum við samfélag
þar sem öllum líður vel í sínu
nær umhverfi.
Framtíðin í Árborg er björt
og spennandi og mig langar að
taka þátt í að móta hana ásamt
öflugu fólki sem brennur fyrir
samfélaginu. Sveitarfélagið hefur að geyma fjölbreytt tækifæri
í krefjandi verkefnum næstkom-

Frestur til að sækja um styrki til greiðslu fasteignaskatts af
fasteignum í Sveitarfélaginu Árborg sem nýttar eru fyrir starfsemi
sem ekki er rekin í ágóðaskyni, s.s. menningar-, íþrótta-, æskulýðsog tómstundastarfsemi eða vinnu að mannúðarstörfum, rennur út
15. mars n.k.
Skilyrði er að viðkomandi fasteign sé skráð eign almenns félags eða
að það sé handhafi þinglýsts húsaleigusamnings til a.m.k. eins árs
og að fram komi í samningnum að félagið skuli greiða fasteignagjöld
af hinu leigða húsnæði. Sótt er um styrkinn á „Mínar síður“ á vef
sveitarfélagsins, arborg.is.
andi ára. Framtíðin felst í því að
fjárfesta í fólki og mig langar að
leggja mitt að mörkum í þeirri
fjárfestingu og byggja hér upp
öruggt samfélag þar sem áhersla
er á að bæta statt og stöðugt lífsgæði íbúa.

Stefán Gunnar gefur kost á sér í 1. sæti

S

tefán Gunnar Stefánsson
gefur kost á sér í 1. sæti í
prófkjöri Framsóknarflokksins
fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar í Árborg. Stefán er
iðnfræðingur að mennt og starfar sem fageftirlitsmaður fjárfestingarverkefna hjá Veitum.
ohf, þar sinnir hann verkefnum á
Suðurlandi og í Reykjavík. Stefán er brottfluttur Dalamaður og
hefur búið í Árborg síðan 2015.
„Sveitarfélagið Árborg á sér
bjarta framtíð. Gríðarleg íbúafjölgun hefur verið undanfarin
ár og stór hluti þeirra ungt fjölskyldufólk, tel ég mikilvægt að
tryggja þeim hópi öruggt um-

hverfi og góða þjónustu. Svo
hröð uppbygging er mikil áskorun fyrir sveitarfélög og innviði
þeirra. Mikilvægt er að stuðlað
sé að góðu jafnvægi í uppbyggingu og horft sé til framtíðar í
skipulagsmálum.
Mannlíf bæjarins hefur tekið
á sig töluvert breytta mynd á
skömmum tíma með nýju og
öflugu fólki. Sveitarfélagið Árborg er frábær staður og hér er
gott að búa. Það er mjög gefandi
og gaman að sjá og upplifa þær
breytingar á umhverfinu sem
hafa verið á undanförnum árum.
Þess vegna hef ég ákveðið
að gefa kost á mér í 1. sæti á

þessum ólíku en þó samhljóma
sýningum er yfirborðið ekki
sem sýnist. Hver og einn þessara listamanna kannar á sinn hátt
mörk þess hvernig við skynjum
yfirborðið, það er staðinn þar
sem líkamar okkar enda og
heimurinn hefst. Í Hringrás (salur 2) vinnur Þórdís á yfirborðinu
með nánd, samhverfu og jafnvægi. Hins vegar er eðli þessa
„yfirborðs“ margslungið bæði
efnislega og myndrænt séð.
Með notkun sérstakrar litbreytifilmu, gerir Þórdís áhorfendur
meðvitaða um skynjun sína í
rýminu og um líðandi stund;
hún býður áhorfendum að verða
eitt með skynjuninni, að verða
skynjun sín, bæði innan sjónar
og snertiskyns. Magnús virðist
vinna skýrt gegn því að ramma
hluti inn, en býr engu að síður
með verkum sínum til ákveðna
umgjörð, líkt og verk hans séu
íhugun um mörk —mörk þess
að tilheyra, mörk þess að vera.
Í Rólon (salur 3) eru verkin eins
og „stjörnukerfi“ sem haldið er
saman með örfínum, gegnsæjum
línum, úr efni sem á sama tíma
endurgerir og endurstillir skynjun áhorfandans. Í Þú ert kveikj-

an (salur 1) leiðir Ingunn Fjóla
áhorfendur að fyrirbærafræði
málverksins, þar sem málverkið
er á sama tíma hugmynd og upplifun sem áhorfendur taka virkan
þátt í, þó ekki með því að taka
sér sjálfir pensil í hönd og heldur ekki sem passífir neytendur
mynda. Ný gerð af málverkinu
kemur fram og leggur meira til
en skynjun sem einungis hverfist um sjónina. Líkt og ljóð sem
ort er eftir kúnstarinnar reglum
fylgja sýningarnar merkingu og
reglum á sama tíma og líta má á
þær sem tilraun til að afbyggja
þessar sömu reglur. Þannig eiga
þær sammerkt að skapa einstakt
rými sem mætir áhorfendum í
gegnum skynjunina. Á sýningunum er að finna rými fyrir hug
myndir, rými fyrir tengingu,
rými til hugsunar, ímyndunar,
athygli og fyrir drauma. Ljóðin
sem finna má í sýningarskránni
ljá þessu rými enn frekari merkingu, bjóða upp á þátttöku í innri

Sveitarfélagið Árborg
Ingibjörg Garðarsdóttir
fjármálastjóri

Lífshlaupið er heilsu- og hvatningarverkefni Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands sem höfðar til allra landsmanna. Markmið
þess er að hvetja landsmenn til þess að fara eftir ráðleggingum
Embættis landlæknis um hreyfingu hvort sem er í frítíma, vinnu,
skóla eða við val á ferðamáta.
Í ráðleggingunum segir að börn og unglingar ættu að hreyfa
sig í minnst 60 mínútur daglega og fullorðnir ættu að stunda
miðlungserfiða hreyfingu í minnst 30 mínútur daglega.
Við hvetjum alla íbúa í Árborg til þess að taka þátt í Lífshlaupinu
og skapa skemmtilega stemningu og auka félagsandann á vinnustaðnum/í skólanum. Það er gaman að geta fylgst með sinni hreyfingu og jafnframt tekið þátt í þessari skemmtilegu landskeppni.

lista Framsóknarflokksins í Árborg því ég hef áhuga á að taka
þátt í þeirri vegferð að gera gott
sveitarfélag enn betra.“

Fjórar sýningar opna 5. febrúar
í listasafni Árnessinga
Í

Styrkur til félagasamtaka vegna
greiðslu fasteignaskatts

myndheimi í samspili við umheiminn.
Í sal 4 mun myndlistar
og tónlistarkonan Lóa H.
Hjálmtýsdóttir kynna Buxnadragt. Buxnadragt er sýning
á málverkum, myndasögum,
þrívíðum verkum og bókum
þar sem Lóa leitast við að svara
spurningunni: Hvernig er hægt
að vera stórkostlegt sköpunar
verk en á sama tíma svona
hallærisleg manneskja? Buxna
dragtin, kvenkynsútgáfan af
klassískum jakkafötum karla,
er sett fram sem tákn um þá
trú manneskjunnar, sem henni
klæðist, að hún hafi stjórn á raunveruleikanum. Líkt og feminískt
ævintýri falla málverk af hinum
ýmsu konum í hversdagslegum
senum saman eins og púsluspil.
Sýningin mun vaxa eftir því
sem á líður sýningartímann með
vinnustofum sem listakonan
heldur.

Nú sem aldrei fyrr er mikilvægt að huga vel að bæði andlegri og
líkamlegri heilsu. Hugum að heilsunni og verum dugleg að hreyfa
okkur reglulega, munum að allt telur.
Taktu þátt og hvettu fólkið í kringum þig líka til þess að taka
þátt í Lífshlaupinu 2022!
Nánari upplýsingar um skráningu, keppnisflokka og lífshlaups
smáforritið sem hjálpar þér að halda utan um þína hreyfingu, er
að finna á lifshlaupid.is

6 Miðvikudagur 2. febrúar 2022

FUNDIR

DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

ÞJÓNUSTA

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. 19 - PPG opinn fundur
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. 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

KIRKJUR
Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 6. febrúar
kl. 11:00. Kirkjukórinn syngur,
organisti Edit A. Molnár, prestur
Arnaldur Bárðarson. Sunnudagaskóli á sama tíma, umsjón
Sjöfn Þórarinsdóttir ásamt leiðtogum.
Morgunbænir þriðju-, miðviku- og fimmtudaga kl. 9:15.
Kyrrðarstund miðvikudaga kl.
17:00.
Hveragerðiskirkja
Messa kl. 11. Prestur sr. Ninna
Sif, kirkjukórinn syngur, organisti
Miklós Dalmay. Sunnudagaskóli
kl. 12.30. Umsjón hafa sr. Ninna
Sif og Unnur Birna.
Aðventistar
Safnaðarheimili
aðventista,
Eyravegi 67, Selfossi, 5. febrúar.
Biblíulexíur kl. 11 og guðsþjónusta kl. 12. Verið velkomin.

BÍLAR
Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.ﬂ.
Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð
rekstri!!
Ráð íí rekstri

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

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

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við
einstaklinga og
fyrirtæki

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi
Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og
almennar bílaviðgerðir.
Hjólastillingar
Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

Persónuleg þjónusta

FÉLAGSSTÖRF

Mikið og fallegt úrval af
gardínum og gluggatjöldum.

NÝJAR REGLUR UM
FJÖLDTAKMÖRK Á
SAMKOMUM

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

HEILSA
Energy Touch
- Nudd
- Heildræn
meðhöndlun

20% afsláttur
af gjafakortum

20% afsláttur

Ný námskeið
3. febrúar.
Ragnhildur
Sigurðardóttir
farsími
693 2197

Við bjóðum upp á fría
ráðgjöf og mælingu.
af öllum pöntunum!

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga,
NLP-master/coach,
nuddmeistari,
Hugræn atferlismeðferð,
meta medicine.

FUNDIR
Vöfflukaffi
Vöfflukaffi verður nk. laugardag á milli kl: 11 og 12 á
Eyravegi 15, Selfossi.
Sultur gerir sætan mat og
vöfflur betri. Allir velkomnir!

Uppl. í síma 866 3300 / 784 9689
flisalina@flisalina.is

A.O. Verktakar

Almennar fjöldatakmarkanir fara úr 10 manns í 50.
Nándarregla fer úr 2 m í 1
m. Grímuskylda er óbreytt.
Félagsstarf getur því hafist
með sama hætti og var fyrir
jól. Viðburðastjórar taka
afstöðu hvenær þeir fara af
stað með sína starfsemi.

Alhliða
byggingaþjónusta.

Ath. Verið er að vinna í
stóra salnum og breyta þar
kaffiaðstöðunni.
Lestur fornbókmennta hefst
7. febrúar. Njála kafli 60.
Öndvegisbókmenntir hefjast
9. febrúar.

Sími 761 8055
aoverkt@gmail.com

Minnum á heimasíðu
félagsins og Facebook.

Nýsmíði, endurbætur
og viðgerðir.

Margrét Gísladóttir opnar
stofu í Fjölheimum

M

argrét Gísladóttir sérfræðingur í geðhjúkrun og fjölskyldufræðingur hefur opnað
stofu í Fjölheimum, Tryggvagötu 13, Selfossi
Margrét er doktor og klínískur sérfræðingur í geðhjúkrun og
fjölskyldufræðingur. Hún býður
upp á fjölskyldumeðferð/stuðning og ráðgjöf fyrir foreldra/aðstandendur einstaklinga (unglinga/ungs fólks) með geðrænan
vanda, átröskun og ADHD. Hún
er einnig með fjölskyldu- og
hjónaviðtöl vegna samskiptavanda og aðstandendahópa
einstaklinga með átröskun eða
ADHD.
Margrét hefur um 30 ára

reynslu af
að
vinna
á legu- og
göngudeildum
geðsviðs
Landspítala
og eitt ár
á dagdeild
fyrir einstaklinga með átröskun
í London. Hún er starfandi í Domus Mentis geðheilsustöð og
áður til fjölda ára á göngudeild
BUGL (Barna- og unglingageðdeild Landspítala). Margrét
er stundakennari við HÍ. Hægt
er að hafa samband i síma 692
2299 eða á netfangið margret@
dmg.is

Úttekt á viðbrögðum
við náttúruhamförum
Á

skoranir hafa alla tíð fylgt
VDPE~è YLè QiWW~UX|ÀLQ i Líneik Anna
Sævarsdóttir
Íslandi og þar eru síðustu ár engin undantekning. NáttúruhamÞingmaður Framfarir hafa valdið umtalsverðu
sóknar í Norðeigna- og rekstrartjóni undanausturkjördæmi.
farið, en þar nægir að nefna tjón
DI Y|OGXP VQMyÀyèD |VNXIDOOV
MDUèVNMiOIWDRJDXUÀyèD
atvinnulífsins, atvinnutækja og
atvinnuhúsnæðis.

Samræmi í tryggingarvernd
er nauðsyn
Tjón af völdum náttúruhamfara geta reynst hvort sem er
einstaklingum,
fyrirtækjum
eða annarri starfsemi ofviða og
þar með ógnað heilu samfélögunum. Tryggingarvernd vegna
náttúruhamfara hefur því verulega þýðingu hér á landi, sem og
skilvirk og sanngjörn úrvinnsla í
kjölfar hamfara.
Á síðustu árum hefur verið
farið í margvíslegar aðgerðir
til að verjast náttúruhamförum
og koma á samtryggingu vegna
slíkra tjóna. Má þar nefna ýmiss konar vöktun náttúruvár,
Náttúruhamfaratryggingu
Íslands, verkefni Ofanflóðasjóðs
og Bjargráðasjóð ásamt þróun
verklags stjórnvalda í viðbrögðum og úrvinnslu afleiðinga einstakra atburða. Þá spila tryggingar sem keyptar eru af tryggingarfélögum inn í verndina,
bæði lögboðnar tryggingar og
valfrjálsar tryggingar.
Þó við séum miklu betur í
stakk búin fyrir glímuna við
náttúruöflin núna heldur en
lengst af í Íslandssögunni þá er
ljóst að enn er hægt er að gera
betur. Mikilvægar upplýsingar
verða til hjá heimamönnum
jafnt og stjórnvöldum í kjölfar
hvers atburðar. Mikilvægt er að
læra af reynslunni til að halda
áfram að bæta vinnubrögð. Bent
hefur verið á ósamræmi í bótum
til þeirra sem missa húsnæði sitt
í hamförum og þeirra sem þurfa
að flytja úr húsnæði vegna hættu
á hamförum. Þá er margt óljóst
varðandi vernd og tryggingar

Tillaga um úttekt á
tryggingarvernd og verklagi
Það er löngu tímabært að meta
verklag og ég hef því, ásamt
fleiri þingmönnum, lagt fram
þingsályktunartillögu um úttekt
á tryggingarvernd og úrvinnslu
tjóna í kjölfar náttúruhamfara. Markmið tillögunnar er að
greina hverju sé helst ábótavant
í tryggingarvernd og úrvinnslu
tjóna og að draga fram leiðir til
úrbóta. Þar þarf að meta samræmi í viðbrögðum, hvort einhvers staðar séu göt í kerfinu,
hvað hefur ekki fengist bætt og
hvers vegna ekki, og á hverja
kostnaður vegna hreinsunaraðgerða og annarra verkefna í kjölfar hamfara fellur.
Þá er lagt til að í úttektinni
verði metið hvernig hægt sé
að auka skilvirkni, jafnræði og
sanngirni í viðbrögðum vegna
náttúruhamfara til framtíðar, svo
sem með breytingum á upplýsingagjöf, lögum, reglugerðum
eða verklagsreglum. Úttekt sem
þessi er löngu orðin tímabær.
Það er margt hægt að læra af
liðnum atburðum og mikilvægt
er að nýta reynsluna til frekari
framfara.
Tillagan er nú til umfjöllunar
á Alþingi og vil ég hvetja alla
þá sem hafa athugasemdir eða
ábendingar varðandi málið að
senda umsagnir til Efnahagsog viðskiptanefndar Alþingis.
Öllum er frjálst að senda nefnd
skriflega umsögn um þingmál
að eigin frumkvæði og hefur slík
umsögn sömu stöðu og þær sem
berast samkvæmt beiðni nefndar.
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inar Grétar Magnússon,
kennari og héraðsskjalavörður á Hvolsvelli, lætur ekki
mikið fyrir sér fara, en fer þó
meira en sýnist, eins og á við
um marga hans líka. Síðastliðinn áratug hefur hann safnað
saman og flokkað skjöl af ýmsu
tagi, sem legið höfðu árum saman í bókakössum í geymslum
og kjallaraherbergjum víða um
sýsluna. Fundargerðir sveitarfélaga og óteljandi önnur skjöl
og bækur eru nú komin á Skógasafn, vandlega skráð og flokkuð
og aðgengileg þeim er á þurfa
að halda. Einar Grétar stendur
nú á sjötugu, löngu kominn á
aldur eins og sagt er, og býr sig
undir að setjast í helgan stein.
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U
O
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vegna annarra starfa og áhugamála,“ segir Einar Grétar sem
alla tíð hefur verið öflugur félagsmálamaður. Af því helsta
má nefna að hann var í 30 ár
gjaldkeri Björgunarsveitarinnar
Dagrenningar á Hvolsvelli, auk
þess að taka þátt í ýmsum öðrum störfum, og 2019 var hann
gerður að heiðursfélaga í Hestamannafélaginu Geysi fyrir vel
unni störf í þágu félagsins.

Gullmolar í einkasöfnum
„Ég hef alltaf haft gaman að
ýmis konar grúski, þannig að
í raun hefur starfið á skjalasafninu öðrum þræði verið
áhugamál líka. Mikið af þeim
gögnum sem ég hef flokkað eru
vissulega þurr lesning, eins og
funagerðarbækur og slíkt, en
það dúkka alltaf upp gullmolar
annað slagið sem er virkilega
gaman að lesa. Við fáum töluvert af skjölum úr einkasöfnum
og þar er oft að finna skemmtilegar sögur og frásagnir. Sem
dæmi þá fengum við sent úr
einkasafni Oddgeirs Guðjónssonar í Tungu endurminningar
Vigfúsar Ísleifssonar á Flókastöðum, sem hvergi hafa verið
birtar. Þar er nákvæm lýsing á
húsaskipan á bænum og líka
á leikjum barna frá þeim tíma
sem Vigfús var að alast þar upp.
Þess má geta að einkaskjalasafn okkar er að mestu komið
á vefinn og aðgengileg á www.
einkaskjalasafn.is, sem er samskrá yfir einkaskjalasöfn á Íslandi. Önnur skjöl safnsins eru
ekki veflæg enn sem komið er,
en það er stefnt að því að þau
verði það. Skráning þeirra er öll
á rafrænu formi, það er að segja
heiti þeirra og efni, og það er
í undirbúningi að skanna sem
mest á PDF form.
Síðastliðin tvö ár höfum
við fengið styrk til að skanna
inn fundagerðarbækur gömlu
sveitarfélaganna í Rangárþingi
og Vestur-Skaftafellssýslu. Það
er þegar búið að skanna inn 10
þúsund blaðsíður og þær eru
vistaðar hjá Héraðsskjalasafni

Árnesinga undir www.myndasetur.is.“

Ansi margar blaðsíður
„Skjalasafninu berast um 40-50
afhendingar á ári og öll skjöl eru
geymd á Skógasafni. Ég er búinn
að fara víða og sækja kassa; hjá
sveitarfélögunum, stofnunum,
fyrirtækjum og einstaklingum. Í
safninu eru um 300 hillumetrar.
Frá Rangárþingi eystra eru um
7 hillumetrar og tæplega 100
öskjur, og frá Rangárþingi ytra
eru um 4 hillumetrar eða um 50
öskjur, ef það skyldi segja einhverjum eitthvað um það magn
sem um ræðir. Því miður hef ég
ekki nákvæmar tölur yfir fjölda
þeirra skjala sem ég hef flokkað,
en það eru ansi margar blaðsíður
í það heila.“

Lokasprettur á þorranum
Einar Grétar stendur nú á sjötugu og er því löngu kominn á
aldur eins og sagt er. Hann hefur
þó ekki verið á þeim buxunum
að hætta að vinna, fyrr en nú.
Búið er að auglýsa starfið laust
til umsóknar og þegar hafa
nokkrar álitlegar umsóknir borist. Einar er þó ekki alveg hættur
og verður í „sérverkefnum“ eitthvað fram eftir ári.
„Það er dálítið sem mig
langar að klára áður en ég
hætti alveg. Í febrúar og mars á
næsta ári mun ég halda fundi í
öllum gömlu sveitarfélögunum
í Rangárþingi og Vestur-Skaftafellssýslu og kynna skjalasafnið. Þar mun ég líka kalla
eftir gögnum frá hinum ýmsu
félögum, svo sem kvenfélögum,
búnaðarfélögum,
slysavarnafélögum, og svo framvegis. Ég
tel að þarna sé á ferðinni verðmætur arfur sem vert er að skrá
og geyma. Ég geri ráð fyrir að
þetta verði lokaspretturinn hjá
mér hjá skjalasafninu og hlakka
til, þetta verða áreiðanlega mjög
skemmtilegir fundir. Þeir verða
auglýstir í Búkollu og víðar
þegar þar að kemur,“ segir Einar
Grétar Magnússon að lokum.
ry.is
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INGUNN FJÓLA
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MAGNÚS
HELGASON
SALUR GALLERY 4
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HJÁLMTÝSDÓTTIR
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ERIN
HONEYCUTT

RÓLON
ROLL ON

Fjórar sýningar opna laugardaginn
5. febrúar og standa til 22. maí.
Verið velkomin á sýningartímanum.

Viðburðir tengdir
sýningunum verða
auglýstir á samfélagsmiðlum og á vefsíðu
safnsins.

Four exhibitions will open on
Saturday 5th of February and
are open until May 22nd. We
look forward to seeing you during
this time.

Please follow our social
media and webpage
for events and program
in connection to the
exhibitions.

Opið alla daga nema mánudaga frá 12 —17 Aðgangur ókeypis
Open all days except Mondays from 12 —17 Free Entry

Auglýsing um skipulag í Sveitarfélaginu Ölfusi
Eftirfarandi skipulagstillögur voru samþykktar til auglýsingar í
samræmi við 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 af
bæjarstjórn Ölfuss á 298. fundi hennar þann 27. jan. síðastliðinn.
Deiliskipulagstillaga fyrir Lindarbæ í Árbæ
Tillagan nær yfir fyrir lóðina Lindarbær í Árbænum, landnúmer
171766. Hún markar heimildir og setur skilmála svo unnt sé að
gera bílskúr á lóðinni og byggja við núverandi íbúðarhús.
Deiliskipulagstillaga fyrir Laxabraut 17
Tillagan nær yfir fiskeldi á lóðinni Laxabraut 17 og markar
heimildir fyrir mannvirkjum í formi húsa, kerja, fóðursílóa, súrefnistanka, vatns- og frárennslislagna, ásamt lagningu gatna,
plana og bílastæða og annað er fiskeldi á landi krefst. Vatnsöflun til rekstursins verður frá borholum innan lóðar. Frárennsli
verður síað og hreinsað áður en það verður leitt til sjávar.
Í greinagerð er ákvæði um að ljósmengun skuli lámörkuð og
tryggt verði að frárennsli loki ekki gönguleið meðfram ströndinni.
Breyting á deiliskipulagi hafnarsvæðis í Þorlákshöfn
Breytingin heimilar stækkun lóðarinnar Hafnarskeið 22 um tæpa
3000 fermetra. Lóðamörk færast örlítið til og ólagða gatan Boðaskeið verður blindgata. Þetta er gert svo hægt sé að koma fyrir
nýju vöruhúsi með hleðsludyrum báðu megin og vöruflutningabílar geti athafnað sig innan lóðar.
Deiliskipulagstillaga fyrir lóðina Suðu í Selvogi
Deiliskipulagstillögu nær yfir sumarhúsalóð í Selvogi sem ber
nafnið Suða. Tillagan gerir ráð fyrir að núverandi hús verði gestahús og heimilt verði að byggja nýtt sumarhús á lóðinni allt að 150
m2.
Tillögurnar verða til sýnis á bæjarskrifstofu Ölfuss, Hafnarbergi 1,
Þorlákshöfn frá 2. febrúar 2022 til 16. mars 2022. Hægt er að senda
ábendingar eða athugasemdir á netfangið skipulag@olfus.is fyrir
lok vinnudags þann 16. mars 2022.
Gunnlaugur Jónasson, skipulagsfulltrúi Ölfuss

Uppbyggingarsjóður Suðurlands Myndlistarsjóður

„Árið 2011 bauðst mér starf við
Héraðsskjalasafn Rangæinga
og Vestur-Skaftfellinga. Það var
stofnað 1988 en það hafði ekki
verið mikið skráð og flokkað af
þeim gögnum sem ég tók svo
við. Ég var ekki með menntun í
tengslum við þetta starf aðra en
þá reynslu sem ég hafði aflað
mér sem kennari, en Björn Pálsson, fyrrverandi skjalavörður
Héraðsskjalasafns Árnesinga
kom tvisvar sinnum í tvær vikur
í Skóga til að hjálpa mér af stað
og það var góður skóli.
Safnið er með aðsetur í
Skógum en mér bauðst að vinna
að mestu leyti á skrifstofu sem
Rangárþing eystra útvegaði hér
á Hvolsvelli, auk þess sem ég
hafði nokkuð frjálsan vinnutíma. Þetta hentaði mér vel

Einar Grétar Magnússon hefur starfað með Björgunarsveitinni Dagrenningu
í hart nær hálfa öld og verið fjallkóngur á Emstrum í 30 ár. Hér er hann með
lamb sem björgunarsveitarmenn tóku upp í bíl sinn í eftirleitum á Emstrum.
Bílstjórinn er Baldur Ólafsson. Mynd/Þorsteinn Jónsson

05.02—
22.05.2022

Safnaráð

Starf sem hentaði mér
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Bóndasonur úr Hlíðinni
Einar Grétar er frá Kotmúla
í Fljótshlíð, sonur hjónanna
Magnúsar
Einarssonar
og
Ragnheiðar Guðmundsdóttur.
Þau voru bændur á Kotmúla
frá 1945 til 1972 er þau brugðu
búi og fluttu á Hvolsvöll. Einar
Grétar hafði þá lokið landsprófi frá Skógaskóla og var í
kennaranámi í Reykjavík, sem
hann lauk 1973. Eftir kennaranámið fékk hann kennarastöðu
við sinn gamla skóla í Fljótshlíðinni.
„Ég byrjaði að kenna við
barnaskólann í Fljótshlíð og var
þar sex vetur. Eftir það kenndi
ég í einn vetur í gagnfræðaskólanum á Selfossi og 1981 fékk
ég svo kennarastöðu við gagnfræðaskólann á Hvolsvelli, sem
1996 var sameinaður barnaskólanum og varð þá grunnskólinn
á Hvolsvelli. Þar kenndi ég til
2009 og hafði þá kennt samfellt við skólann í 28 ár. Í allt
var ég því kennari í 36 ár, fyrir
utan einn vetur sem ég tók mér
frí, eftir veturinn á Selfossi, og
tók mér árs leyfi 1992-1993 og
kenndi þá við grunnskólann á
Húsavík. Konan mín Benedikta
Steingrímsdóttir er frá Húsavík og henni bauðst að taka að
sér reksturinn á Hótel Húsavík
í eitt ár og okkur fannst þetta
gott tækifæri til að víkka sjóndeildarhringinn.“

LÁ
ART MUSEUM

BUXNADRAGT
POWERSUIT

Skjalavarslan er skemmtilegt starf
ÞÚ ERT
E
KVEIKJAN
YOU ARE
THE INPUT

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta
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Framtíðarhúsnæði BES á Eyrarbakka
E
itt mikilvægasta verkefni
IU èVOX\¿UYDOGD t ÈUERUJ HU
DèOH\VDìDQQYDQGDVHPXSSHU
NRPLQQ t K~VQ èLVPiOXP %(6
i(\UDUEDNND)\ULUOLJJXU~WWHNW
(ÀX YHUNIU èLVWRIX XP Dè Q~YHUDQGL K~VQ èL %(6 i (\UDUEDNND HU KHLOVXVSLOODQGL RJ HNNL
K IWWLOQRWNXQDU9LèìHLUULVW|èX
YDU EUXJèLVW KUDWW DI E MDU\¿UY|OGXPRJVNyODK~VQ èLQXORNDè iQ WDIDU 6NyODKDOG HU ìYt Q~
tWYHLPXUK~VXPi(\UDUEDNNDi
PHèDQXQQLèHUDèEUièDELUJèDODXVQ RJ WHNQDU iNYDUèDQLU XP
Q VWXVNUHI
ëDè HU HNNL DQQDè t VW|èXQQL
HQDèNRPDXSSEUièDELUJèDK~VQ èLi(\UDUEDNNDI\ULUVWDUIVHPL
%(6RJiVDPDWtPDDèKDQQDRJ
E\JJMD XSS IUDPWtèDUK~VQ èL
I\ULU%(6i(\UDUEDNND
Það er mikilvægt að unnið
YHUèL t VHQQ KUDWW RJ IDJOHJD Dè
næstu skrefum, þannig að nemHQGXUNHQQDUDUDQQDèVWDUIVIyON
RJ VWMyUQHQGXU NRPLVW VHP I\UVW
t YDUDQOHJW RJ JRWW K~VQ èL i
(\UDUEDNND
% MDUIXOOWU~DU PXQX i Q VWXQQL ìXUID Dè PHWD YDONRVWL RJ
WDNDiNYDUèDQLUVHPVNLSWDPXQX
JUtèDUOHJDPLNOXPiOLI\ULUQHPHQGXU VNyODIyON VHP RJ VDPIpODJLèDOOW
È(\UDUEDNNDHUYDONRVWXUWLO
VWDèDUVHPJ WLYHULèIUDPWtèDUODXVQ i K~VQ èLVPiOXP %(6 i
(\UDUEDNNDëDèHUVYRQHIQWK~V
)LVNLYHUV 6~ VWDUIVHPL VHP ìDU
KHIXUYHULèVtèXVWXiUKHIXUYHULè
IOXWW RJ ìYt VWHQGXU K~VLè DXWW

+~VLèHUVWyUWOtWLèVW~NDèQLèXU
RJEtèXUXSSiIM|OGDP|JXOHLND
.OyNXUDUNLWHNW WWLDXèYHOWPHè
Dè YLQQD PHè ìHWWD UêPL 2SQD
ìDè PHè IM|OJXQ i JOXJJXP RJ
Dè Ii ìDQQLJ PHLUL ELUWX LQQ t
UêPLè PHè WLOOLWL WLO EUH\WWUDU
QRWNXQDUDXNìHVVDèYLQQDPHè
LQQUDVNLSXODJìDQQLJDè~UYHUèL
Q~WtPDOHJ RJ Jyè UêPL I\ULU
VNyODKDOG
1~YHUDQGL K~VQ èL %(6 i
(\UDUEDND ìDè HU VNyODE\JJLQJ
RJ~WLVWRIXUHUXVDPWDOVIP
+~VQ èL )LVNLYHUV HU  IP
+Lè QêMD K~VQ èL GXJDU ìYt WLO
DèE\JJMDU~PJyèDQRJQ~WtPDOHJDQ VNyOD VHP JHWXU i DXèYHOGDQ KiWW WHNLVW i YLè VW|èXJW
YD[DQGLtE~DIM|OGDi(\UDUEDNND
RJ6WRNNVH\UL
$è VMiOIV|JèX E\JJLU ìHVVL
KXJP\QG i ìYt Dè K JW Vp Dè
VHPMDXPNDXSiXPU GGXK~VQ èL7tPDVHWQLQJLQHUJyèìDU
VHPE MDUIpODJLèYDQWDUK~VQ èL
I\ULU VNyODQQ RJ K~VHLJQLQ DXè
RJ IHU Y QWDQOHJD i V|OX IOMyWOHJD
ëHVVLEUH\WLQJP\QGLDXNìHVV
E WD PM|J iVêQG (\UDUEDNND
6pUVWDNOHJD ìHJDU NRPLè HU LQQ
tìRUSLèëDUVHPNRPLè\UèLDè
IDOOHJXVNyODK~VQ èLPHèOLIDQGL
RJVNDSDQGLVWDUIL
/yè )LVNLYHUV HU iJ WOHJD
VWyU RJ JHWXU PHè VyPD ERèLè
E èLXSSiVW NNXQiK~VQ èLQX
JHULVWìHVVì|UItIUDPWtèLQQLVHP
RJ YHULè VNyODOyè PHè |OOX ìYt
VHPìDUIRJiDèYHUDiVOtNULOyè
+ JW HU WG Dè ORND YHJVWXEE

RIDQ YLè K~VQ èLè Dè VMy WLO Dè
QêWD HQQ EHWXU OyèLQD RJ VNDSD
EHWUL DèVW|èX RJ ìi VpUVWDNOHJD
ìHJDU%M|UJXQDUVYHLWLQIO\WXUVLJ
XPVHW
6WXWW YHUèXU I\ULU QHPHQGXU
Dè JDQJD \ILU t VDPNRPXK~VLè
6WDè ìDU VHP tìUyWWDNHQQVOD IHU
IUDP 6WDèVHWQLQJLQ EtèXU HLQQLJ XSS i IM|OGD W NLI UD t Q~Wtè
RJIUDPWtèVHPJ WLYHULèPM|J
VSHQQDQGLDèìUyD
+pUDèVQHIQG
ÈUQHVVêVOX
KHIXU QêOHJD RJ PHè PLNOXP
P\QGDUEUDJ EUH\WW VYRQHIQGX
$OSDQ K~VL VHP YDU RUèLè KU|UOHJW t JO VLOHJD DèVW|èX I\ULU
%\JJèDVDIQÈUQHVVêVOXëDèK~V
HUEHLQWiPyWLìYtK~VLVHPKpU
HUXPU WW8QGLUULWDèXUYHLWHNNL
EHWXU HQ Dè ì U NRVWQDèDUi WODQLU VHP JHUèDU YRUX YDUèDQGL
ì UPLNOXEUH\WLQJDUKDILVWDèLVW
PHè iJ WXP ëDè HU ìYt Jyè
I\ULUP\QG I\ULU IUDPDQ RNNXU
E èL KYDè YDUèDU IDUV OD ODXVQ
RJI\ULUVMiDQOHLNDtNRVWQDèL
ëDè HU iQ QRNNXUV YDID IMiUKDJVOHJD KDJY PW Dè OH\VD
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Guðmundur Ármann
Íbúi á Eyrarbakka

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

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar
Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Sími 482 1944
selfoss@prentmetoddi.is

Hjólbarðar
Betri vörur - betra verð

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði
Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020

- Flutningaþjónusta -

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

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

Reykjavík - Selfoss
Hella - Hvolsvöllur

Þar sem fagmennirnir vinna

Sími 772 6010

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

Vottað verkstæði

Útfaraþjónusta

Suðurlands

S M E R KI Ð

Fimmtudagur

Prentgripur
1041 0858

Gísli G. Guðmundsson Svanhildur Eiríksdóttir

8. apríl 2021

2592
ngi hjá
tu brautarge nds
74 verkefni hlu
sjóði Suðurla
Uppbyggingar

Elfar F. Sigurjónsson

Síðan 1968
54. árgangur

Nr.

Sími 482 1944 - auglysingar@dfs.is

Við undirskrift

riðjudagin
skrifað u
sjálf
fyrir
ses
Njálurefill
st
stofnuð. Í
Gunnhildur
f
formaður,
Lilja Einarsd
R
ritari, f.h.
Anton Kár
Rangárþing
Vala Ólafsd
Njálu
ök

Þ

534 9600
www.heyrn.is

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar

að s

Sjálf
Njálure
n

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar
Járnsmíði
Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is

NÝTT

Vinnuvélanámskeið
á netinu!
www.vinnuvelaskolinn.is

