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Er gólfhitinn rétt stilltur?
Fáðu 

fagmann 
í verkið

Bæjarstjórn Árborgar sam
þykkti samhljóða á fundi 

sín um sl. fimmtudag, tillögu frá 
Sigtúni þróunarfélagi að nýju 
göturnar tvær í miðbænum muni 
heita Brúarstræti og Miðstræti. 

Sigtún þróunarfélag óskaði á 
sín um tíma eftir tillögum frá bæj
ar búum um nöfn á þessum tveim

ur götum á Facebook, en þær hafa 
hingað til verið kallaðar Agata og 
Bgata í deiliskipulagsferlinu. 

Þátttaka var góð og margir 
stungu upp á þessum tveimur 
götu heitum. „Þau eru falleg, lát
laus og skýra sig vel sjálf; Brúar
stræti liggur í beinu framhaldi af 
Ölfusárbrúnni og Miðstræti þvert 

á hana í miðjum miðbæjar kjarn
anum. Í fyrri hluta götunafnanna 
felst þannig skýr vísbending um 
staðsetningu þeirra, auk þess sem 
„stræti“ gefur til kynna þann 
mið bæjarbrag sem sóst er eftir 
með deiliskipulaginu“, segir 
Guðjón Arngrímsson hjá Sigtúni 
þróunarfélagi. ög

Brúarstræti og Miðstræti heita 
göturnar í nýja miðbænum

Torgið sunnan við mjólkurbúshúsið hefur verið lækkað niður að hluta, skjól aukið og beinn aðgangur 
gerður að veitingastöðum. Tröppurnar geta líka virkað sem ágætis áhorfendapallar fyrir minni uppá
komur á góðviðrisdögum.

Á síðasta ári gerði Haraldur L. 
Haraldsson úttekt á stjórn

sýslu, rekstri og fjármálum hjá 
Sveitarfélaginu Árborg. Í kjöl
farið vann hann skýrslu sem nú 
hefur verið gerð opinber. Hluti 
skýrsl unnar var kynntur á íbúa
fundi fyr ir nokkru. Skýrslan var 
ekki birt fyrr en bæjarfulltrúar 
og aðrir höfðu fengið tækifæri 
til að kynna sér innihald hennar. 

Á vef Árborgar segir m.a.: „Í 
skýrsl  unni eru settar fram 132 
tillögur um mögulegar breyt ingar 

í rekstri og skipuriti Sveit ar  fél
ags  ins Ár borgar. Bæjar stjórn 
sam þykkti á fundi sínum, 27. 
febrú ar, að tillögum skýrsl unnar 
verði vísað til úrvinnslu hjá 
bæjar stjóra og forseta bæj ar
stjórnar, í sam starfi við starfs
fólk sveitar félags ins og þeim 
falið að leggja fram fyrir næsta 
fund bæjar stjórnar tíma setta 
aðgerðaráætl un þar sem því 
verð ur lýst hvernig brugð ist 
verð ur við tillögunum og unnið 
úr þeim.“

Stjórnsýsluúttekt í Árborg kynnt

Ný sýning eftir Þórunni Báru 
verður opnuð í Gall erí 

und ir stiganum á Bæjar bóka
safni Ölfuss 7. mars kl. 17. 

Þórunn Bára hefur síðastlið
inn áratug unnið með verk sem 
hafa tilvísun í þróun lífríkis og 
jarð fræði Surtseyjar. Hún  vinn
ur stór litrík verk með óræðum 
form um í þeirri trú að það 
stöðvi tímann eitt augna blik og 
dragi úr streitu í innra sam tali 
manns við hversdagslega nátt
úru. Hún leitar að undir liggj
andi form gerð í óreiðu lif andi 
náttúru sem hún túlkar í mynd
máli sínu. ög 

Ný sýning í Gallerí undir stiganum

Hluti málverks eftir Þórunni 
Báru sem er tilvísun í lífríki 
Surtseyjar.

Ungmenna- og tómstundabúðir UMFÍ flytja á Laugarvatn
Ungmenna og tóm stunda

búðir UMFÍ verða opnaðar 
í íþróttamiðstöðinni á Laugar
vatni í haust. Íþrótta og ung
mennafélög fá einnig tæki færi til 
að nýta sér aðstöðuna í húsinu.

UMFÍ hefur starfrækt Ung
menna og tómstundabúðir að 
Laugum í Sælingsdal frá árinu 
2005 fyrir nemendur 9. bekkjar 
grunnskóla. Nemendurnir dvelja 
í búðunum viku í senn. Þar er 
lögð áhersla á útiveru og félags
færni. Aðsókn in hefur aukist á 
hverju ári og eru 2.100 nem end
ur úr meira en 50 grunn skólum 
víða af landinu bókaðir á þess
um vetri.

Ungmennabúðirnar flytja á 
Laug arvatn í sumar. Fram kvæmd
ir standa yfir í íþrótta miðstöðinni 
til að gera hana klára fyrir haust
ið. Allt er í göngufæri á Laugar
vatni en frá íþrótta miðstöðinni 
eru aðeins nokk ur hundruð metr ar 

í íþrótta hús og sund laug og 
marg  vís lega aðra þarfa aðstöðu.

Bláskógabyggð og UMFÍ 
munu skrifa undir samninga 
fimmtudaginn 7. mars kl. 15 í 
íþróttamiðstöðinni að Hvera
braut 6–8 á Laugarvatni. ög
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Vetrarleikar FSu voru haldnir 
á Kátum dögum Fjölbrauta-

skóla Suðurlands á félagssvæði 
Hestamannafélagsins Sleipnis á 
Selfossi fyrir skömmu. Þrátt fyrir 
smá rigningu og erfitt færi vegna 
ísingar á vellinum tókst fram-
kvæmdin vel. Kom það í hlut 
nemenda á fyrsta ári á hestabraut 
að standa að því að halda mótið 
og gekk það vel hjá þeim sem 
og allur undirbúningur og fram-
kvæmd mótsins

Mótið var létt og skemmtilegt 
og mikið af flottum verðlaunum í 
báðum greinum. Þátttökurétt áttu 
allir nemendur sem stunda nám 
við Fjölbrautaskóla Suðurlands.

Þátttaka var góð á mótinu en 

Létt og skemmtilegt á 
Vetrarleikum FSu

21 keppandi var skráður til leiks 
og komust 9 efstu knaparnir 
áfram og kepptu til úrslita. Átta 
knapar kepptu í mjólkurtölti, en 
þar fá keppendur fullt glas af 
mjólk og er markmiðið að stjórna 
hestinum með annarri hendi og 
halda á glasinu með hinni og 
þannig komast hringinn með 
sem mest magn af mjólk enn í 
glasinu.

Úrslitin fóru þannig
Tölt
1. Thelma Dögg Tómasdóttir 
og Taktur frá Torfunesi, 2. Kári 
Kristinsson og Grímar frá Eyrar-
bakka og 3. Svanhildur Guð-
brandsdóttir og Akkur frá Holts-

Thelma Dögg Tómasdóttir, sigurvegari í töltkeppni á Takti frá Torfunesi,

Krakkarnir í Félagsmið-
stöðinni Skjálftaskjóli í 

Hveragerði tóku sig saman 
og áttu „Nótt í Féló“. Við-
burðurinn fór að sögn að-
standenda ákaflega vel fram 
og krakkarnir eiga hrós skilið 
fyrir frábæran viðburð. Með-
al þess sem tekið var sér fyrir 
hendur var pizzaveisla, sund-

laugarpartý í Laugarskarði, 
settur upp Lazer- tag völlur í 
íþróttahúsinu. Hluti krakkanna 
var fram til miðnættis en aðr-
ir voru alla nóttina. Lítið var 
um svefn þessa nóttina en þess 
meira fjör. Krakkarnir fóru al-
sælir heim á leið eftir frábæra 
samveru. 

Nótt í féló í Hveragerði

múla.  Í annarri umferð voru það 
svo: 1. Kristín Hrönn Pálsdóttir 
og Gaumur frá Skarði, 2. Dag-
björt Skúladóttir og Gljúfri frá 
Bergi, 3. Styrmir Snær Jónsson 
og Gjóska frá Böðmóðsstöðum 
2, 4. Jónína Baldursdóttir og Óð-
inn frá Kirkjuferju, 5. Katrín Ósk 
Kristjánsdóttir og Mist frá Miðey 
og 6. Gyða Sveinbjörg Kristins-
dóttir og  Breki   frá Sólheimum.

Mjólkurtölt
1. Dagbjört Skúladóttir, 2. Aníta 
Rós Róbertsdóttir og 3. Jónína 
Baldursdóttir.

Verðlaun fyrir reiðmennsku 
hlaut Thelma Dögg á hestinum 
Takti frá Torfunesi. Einnig voru 
veitt verðlaun fyrir efnilegasta 
parið og þau verðlaun hlutu 
Svanhildur Guðbrandsdóttir 
og Akkur frá Holtsmúla.

Vinningar voru fjölmargir 
og er eftirtöldum styrktaraðil-
um þakkað kærlega fyrir stuðn-
inginn: Hestamannafélagið 
Sleipnir, Nemendafélag FSu, 
Kjörís, Baldvin og Þorvaldur, 
Jötunn Vélar, Byko, Fóðurbland-
an, Hótel Selfoss, Kaffi Krús, 
Tryggvaskáli, Snyrtistofan Eva, 
MS Mjólkursamsalan, Subway, 
Pylsuvagninn og Bíóhúsið.

Á verktíma byggingarfram-
kvæmda getur verk tekið 

breytingum. Þetta geta verið 
allt frá  byggingarleyfisskyldum 
breytingum til annarra minni-
háttar breytinga sem nauðsyn-
legar eru til þess að verktaki geti 
lokið verki samkvæmt samn-
ingi. Um breytingar á verki er 
oft vísað í aukaverk en hugtakið 
þekkja verktakar vel og er það 
oft notað um verk sem verktaki 
þarf að taka að sér umfram það 
sem upphaflega var lagt upp 
með.

Munur er á því hvort verk 
telst í raun vera aukaverk eða 
viðbótarverk. Ef litið er á skil-
greiningar á hugtökunum í 
ÍST30 má sjá að aukaverk er 
skilgreint sem: „Þau verk eða 
verkþættir sem óhjákvæmilegt 
er að framkvæma til að unnt sé 
að ljúka verksamningi en ekki 

er getið um 
í verklýs-
ingu og/
eða magn-
töluskrá.“ 
Til sam-
a n b u r ð a r 
eru við-
bótarverk 
skilgreind 

sem: „Þau verk eða verkþætt-
ir sem verkkaupi óskar eftir að 
framkvæmd verði, og ekki lá 
fyrir ákvörðun á útboðsstigi 
um að framkvæma og ekki er 
nauðsynlegt að framkvæma 
til þess að unnt sé að ljúka við 
verksamning.“

Bæði hugtökin ná yfir aukið 
umfang verktaka frá því sem 
upphaflega var lagt upp með. 
Markmiðið með aukaverki er 
að bæta verktaka kostnað sem 
óhjákvæmilega stofnast með 

Verktakaréttur
auknu umfangi. Í dómafram-
kvæmd hefur oft reynt á hvort 
um aukaverk sé að ræða en 
helstu álitaefnin sem skoðuð 
eru, er hvort viðkomandi verk-
þáttur sé í raun aukaverk eða 
eðlilegur hluti af verki og hvort 
tilkynning um aukaverk hafi far-
ið fram með réttum hætti. Við-
bótarverk er í eðli sínu annað og 
gengur út á að verkkaupi bætir 
við verkþáttum sem jafnvel geta 
verið ótengdir umsömdu verki. 
Hvort sem um aukaverk eða 
viðbótarverk er að ræða borgar 
það sig fyrir báða aðila að samið 
sé jafnóðum um umfang verks, 
verð og lengd verktíma.

Andri Björgvin Arnþórsson, 
lögfræðingur hjá Lögvernd Lög-
mannsstofu.

 www.verktakarettur.is
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VIÐ “SKORUM” Á ÞIG AÐ MÆTA.. 

INGÓ VEÐURGUÐ & A LIÐIÐ
ÞÓRIR GEIR OFL.

Meira til skiptanna
Sími 482 2722 • Austurvegi 52, 
Selfossi • solning.is

Gunnar*Samkvæmt skoðanakönnun Gallups á tímabilinu okt. - des. 2018.

Sunnlendinga 
lesa Dagskrána í hverri viku

Sími 482 1944  |  auglysingar@dfs.is
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Mig langar svo að skora á frænda minn hann Kristján Jens Rúnars-
son. Ég veit að faðir hans er meistarakokkur og því væri fróðlegt 
að sjá hvort hann hafi ekki erft hæfileikann frá föður sínum líkt 
og ég frá föður mínum. Annars þakka ég bara kærlega fyrir mig. 
Munið svo bara að vera góð við hvert annað, það kostar ekkert.

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

Matgæðingur vikunnar er 
Helgi Bárðarson.

Ég veit hvað þú ert að hugsa, 
lesandi góður, þú ert að horfa 
á myndina og hugsa: Hvor er 
hvað? Ég skal gefa þér vís-
bendingu: Ég er þessi sem er 
mínútunni eldri og sentimetrin-
um lægri.

Já, það er nefnilega bara 
þannig, Sunnlenski matgæð-
ingurinn! Eftir öll þessi ár sem 
dyggur lesandi Dagskrárinnar, 
verandi þokkalegur í tölfræði, 
hefði ég nú geta sagt mér að 
líkurnar voru orðnar ansi mikl-
ar á því að minn tími væri 
kominn. Hef satt best að segja 
farið Huldu höfði til að reyna 
að sleppa við þessa áskorun 
því ekki er ég góður í eldhús-
inu. Ég hef nefnilega erft mína 
hæfileika í eldhúsinu frá föður 
mínum en ekki móður minni. 
Með fullri virðingu fyrir pabba 
þá eru þeir hæfileikar ekkert að 
fleyta okkur langt, í mesta lagi 
upp að fiskibollum í bleikri 
sósu, lengra náum við ekki.

Ég elda heima hjá mér þegar 
húsmóðirin er að vinna lengur 
á kvöldin og er þá aðallega að 
hugsa um að koma einhverju 
fæði ofan í börnin mín svo þau 
fari ekki svöng að sofa. Ég 
ákvað því að spyrja þau hvað 
þeim þætti best af því sem ég 
elda handa þeim. Svarið kom 
nokkuð fljótt en það var hakk 
og spaghetti. Það að svarið hafi 
komi fljótt þýðir einfaldlega að 
um fátt hafi verið að velja, ekki 
af því að þessi réttur beri af 
hinum. En fyrst að þeim líkar 
hann þá gæti ég nú alveg leyft 
ykkur að prófa líka, þ.e.a.s ef 
þið þorið. 

Það sem þarf í þennan rétt er 
eftirfarandi:

Ungnautahakk
Spaghettí
Tómatsósa
BBQ-sósa
Steiktur laukur
Salt
Krydd

Þið takið eftir að ég er ekki að 
gefa upp magn en það er byggt 
á því að ég er verkfræðingur 
og þið hafið heyrt brandarann 
um verkfræðinginn, stærð-
fræðinginn og eðlisfræðinginn 
sem voru að metast um það 
hvað 3 + 3 væri. Hann gengur 
út á það að stærðfræðingurinn 
og eðlisfræðingurinn eru mjög 

Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

nákvæmir á meðan við verk-
fræðingar vitum alveg að 3+3 
er 6 en við höfum það alltaf 9 
til öryggis. Ég er því ekkert að 
gefa upp magn hér, það myndi 
bara misskiljast.

Aðferðin við að útbúa þennan 
rétt er svo ekki flókin:

Setjið vatn í pott til að sjóða 
spaghettíið. Magn af spaghetti 
sem fer í réttinn verðið þið sjálf 
að finna út. Er sjálfur löngu bú-
inn að sætta mig við að magn-
ið er aldrei akkúrat rétt, það er 
alltaf annað hvort of lítið magn 
eða of mikið magn.

Ég bæti svo út í pottinn smá 
olíu svo að spaghettíið festist 
ekki saman og dass af salti til 
að bragðbæta.

Meðan spaghettíið sýður 
byrjið á því að brúna hakkið á 
pönnu. Ég krydda það sjálfur 
með Kød og grill og Season 
all. Eins og ég sagði, ég er bara 
ekki lengra kominn en þetta.

Rétt áður en hakkið verður 
allt brúnt bætið þá steiktum 
lauk við. Ég nota steiktan lauk 
því að börnin samþykkja ekki 
hráan lauk. Ég strái lauknum 
rétt yfir yfirborðið á pönnunni 
sem sagt ekki of mikið magn.

Þegar hakkið er brúnað 
lækkið þá undir pönnunni og 
bætið slatta af tómatsósu út á 
hakkið.

Ekki gleyma spaghettíinu 
það er enn þá að sjóða sko!

Bætið svo BBQ-sósu við 
eftir smekk. Ekki of mikið því 
þá verður hakkið of sætt.

Þegar spaghettíið er orðið 
soðið, al dente, þá má taka það 
af og sigta vatnið frá í þar til 
gerðu íláti með götum.

Herlegheitin eru svo borin 
fram enn þá á pönnunni og í 
skál.

Ef við viljum virkilega gera 
vel við okkur þá fáum við okk-
ur einnig kartöflumús. Ég geri 
hana beint upp úr pakka ef þú 
varst að spá í það, lesandi góð-
ur.

Helgi Bárðarson, sá eldri.

Heimsleikar Special 
Olympics verða haldnir 

14.–21. mars nk. í Abu Dhabi 
og Dubai. Alls munu 38 íslensk-
ir keppendur taka þar þátt í 10 
greinum en alls er keppt í 24 
íþróttagreinum á mótinu. Leik-
arnir verða stærsti íþróttavið-
burður heims árið 2019 en þar 
verða 7.000 keppendur frá 192 
þjóðum.

Tveir keppendur frá íþrótta-
félaginu Suðra voru valdir til 
þátt-töku í leiknunum. Það eru 
þær María Sigurjónsdóttir og 
Valdís Hrönn Jónsdóttir sem 
munu keppa í lyftingum. Auk 
þeirra fer þjálfari þeirra Örvar 
Arnarson með. Valdís og María 
hafa æft lyftingar í nokkur ár, 
eru samviskusamar og í stöðugri 
framför. 

Samtökin Special Olympics 
International (SOI) voru stofnuð 
af Kennedy-fjölskyldunni árið 
1968 og hafa meðlimir hennar 
ávallt verið í forsvari fyrir sam-
tökin. Markmið SOI er að standa 
að íþróttaviðburðum fyrir fólk 
með þroskahömlun eða frávik, 
þar sem virðing og jafnræði rík-
ir. Engin lágmörk þarf á leikana 

og eiga allir sömu möguleika 
á verðlaunum. Undanfarin ár 
hefur SOI einnig lagt áherslu á 
„unified“ greinar en þær byggj-
ast á æfingum og keppni fatlaðra 
og ófatlaðra og verða fjölmargar 
slíkar á þessum leikum.

Áhrif Kennedy-fjölskyldunn-
ar koma fram í starfi samtak-
anna sem hafa náð gífurlegri 
útbreiðslu. Um fimm milljónir 
iðkenda eru skráðir hjá SOI en 
auk íþróttastarfs hafa samtökin 
verið öflug í baráttu á heimsvísu 

fyrir því er varðar bætt lífsgæði, 
menntun og heilbrigðismál.

Heitið Special Olympics er 
alþjóðaheiti sem má aldrei þýða 
sem ólympíuleika fatlaðra en 
þeir heita Paralympics og þar 
er krafa um lágmörk í keppnis-
greinum. 

Við óskum þremenningunum 
góðrar ferðar og góðs gengis á 
stærsta íþróttamóti heims árið 
2019.

Þorbjörg Vilhjálmsdóttir

Selfyssingar á Heimsleikunum Special Olympics

Valdís Hrönn og María ásamt Örvari þjálfara.

Knattspyrnudeild Selfoss 
hefur gert eins árs samn-

ing við pólska varnarmann-
inn Tomasz Luba og mun 
hann leika með liði félagsins 
í 2. deildinni í sumar.

Luba, sem er 32 ára gam-
all, lék síðast með Víkingi 
Ó í Pepsi-deildinni sumar-
ið 2017 áður en hann lagði 
skóna á hilluna og sneri sér 
að þjálfun. Hann hefur leik-
ið lengi á Íslandi, fyrst með 
Reyni Sandgerði en síðan í 
átta ár með Víkingi Ó, þar af 
þrjú tímabil í Pepsi-deildinni. 
Það er mikill fengur fyrir 
ungt lið Selfoss að fá þenn-
an reynslumikla leikmann í 
hjarta varnarinnar.

Tomasz Luba 
í Selfoss

Góumót Júdófélags Reykja-
víkur var haldið seinustu 

helgina í febrúar og var það 
næstfjölmennasta Góumótið 
sem haldið hefur verið síðan 
2013 en mjög mikil gróska er í 
barna- og unglingastarfi flestra 
félaga eins og þessi þátttaka 
staðfestir.

Það er gaman að því að Sel-
fyssingar voru fjölmennastir 
á mótinu með 24 keppendur. 
Góumótið er keppni yngstu 
iðkendanna (8–10 ára) en í ár 

F.v.: Kristján Elí Ögmundsson, Aron Logi Daníelsson, Davíð Bogi Sigmunds-
son, Hróar Indriði, Þorbjörn Schacht og Snorri Steinn Guðnason.

Góð skemmtun á Góumótinu
var einnig keppt í U13 og U15 
og allir keppendur fá verðlaun 
fyrir þátttökuna. Iðkendum er 
raðað saman eftir aldri og þyngd 
eins og venja er en einnig keppa 
stúlkur og drengir stundum 
saman í flokkum.

Mótið var frábær skemmtun 
og iðkendur sýndu ótrúlega flott 
júdó miðað við ungan aldur. 
Nánari upplýsingar um mótið 
má finna á www.selfoss.net.

Ljósmyndir frá foreldrum og 
þjálfurum Umf. Selfoss
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100 ára, hvað svo? er málþing um gildi frjálsra félagasamtaka í samfélögum í dag, haldið í tilefni 100 ára afmælis Kvenfélags 
Grímsneshrepps á árinu 2019. Eru frjáls félagasamtök barn síns tíma eða er þörfin fyrir þau jafnmikil í dag og fyrir 100 árum?

Ávarp: Forseti Íslands - Hr. Guðni Th. Jóhannesson
Fundarstjóri er Ketill Berg Magnússon, formaður Almannaheilla.

Málþing um gildi félagasamtaka í samfélögum
9. mars 2019.  

Félagsheimilið Borg, Grímsnes- og Grafningshreppi

Dagskrá:

10.15 Húsið opnar, heitt á könnunni
10.30 Setning

Að líða vel í hjartanu - Ingrid Kuhlman, þjálfari, ráðgjafi og framkvæmdastjóri Þekkingarmiðlunar.
Gildi sjálfboðaliða fyrir samfélög - Helgi Kjartansson, Oddviti Bláskógabyggðar og þátttakandi í 
ungmenna- og íþróttastarfi í gegnum tíðina.
Kvenfélög í fortíð og framtíð - Guðrún Þórðardóttir, kvenfélagskona og forseti KÍ.
Fjölskyldulíf og virkni í félagsstarfi fer það saman? - Halldóra Hjörleifsdóttir, félagi í 
björgunarsveit, kvenfélagi og oddviti Hrunamannahrepps.

11.40 Kaffihlé
Hvenær er sælla að þiggja en gefa? - Anna María Snorradóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar á 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands.
Pallborðsumræður

13.00 Málþingi slitið

Allir velkomnir!  Aðgangur ókeypis.
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Nýtt fræðsluefni í 
heilsuvernd skólabarna

Skólahjúkrunarfræðingar 
sinna fjölbreyttum verk

efnum í grunnskólum. 
Helstu verkefni í heilsuvernd 
skólabarna eru m.a. fræðsla, 
forvarnir, skimanir og bólu
setningar. Markmiðið er að 
efla heilbrigði og stuðla að 
vellíðan nemenda.

Í öllum árgöngum fer 
fram skipulögð fræðsla þar 
sem áherslan er að hvetja 
nemendur til heilbrigðra lífs
hátta. Eftir hverja fræðslu 
fá foreldrar tölvupóst með 
upplýsingum um hvað fjallað 
var um hverju sinni. Mikið 
úrval er af fræðsluefni sem 
skólahjúkrunarfræðingar 
styðjast við og er það í stöð
ugri þróun. Á þessu skólaári 
var verið að bæta inn nýju 
áhugaverðu fræðsluefni í 
nokkrum árgöngum. 

Með þessum breytingum 
er m.a. lögð aukin áhersla á 
geðheilbrigði. Strax í öðrum 
bekk fá nemendur fræðslu 
um mismunandi tilfinningar 
og hversu fljótt sé hægt að 
flakka á milli ólíkra tilfinn
inga. Með þessu móti geta 
börnin lært að þekkja mis
munandi tilfinningar og lært 
að tjá sig um þær. Í fjórða 
bekk fá nú nemendur fræðslu 
um kvíða, hver einkenni 
hans geta verið og að hann 
geti verið eðlilegur. Rætt er 
við nemendur um úrræði við 
kvíða og börnunum kennd
ar slökunaræfingar. Í tíunda 
bekk fá nemendur fræðslu 
um geðheilbrigði þar sem 
farið er yfir einkenni geð
sjúkdóma, hvert nemendur 
geta leitað eftir aðstoð og 

Sandra Leifs Hauksdóttir, 
skóla hjúkrunarfræðingur

farið yfir bjargráð eins og 
hugræna atferlismeðferð, nú
vitund og slökun. 

Hægt og rólega er einnig 
verið að fara að bæta inn 
endurlífgun í sjötta til tíunda 
bekk þar sem nemendur fá 
verklega þjálfun í að hnoða og 
blása. Stefnt er að því að allir 
nemendur í sjötta til tíunda 
bekk fái kennslu í endurlífgun 
en farið verður rólega af stað. 
Í fyrstu mun kennslan fara 
fram í sjötta og tíunda bekk en 
síðar munu áttundi og níundi 
bekkur bætast við. 

Það sem fjallað hefur 
verið um hér er aðeins lít
ill hluti af þeirri skipulögðu 
fræðslu sem skólahjúkrunar
fræðingar sinna en fræðslu
skipulagið í heild sinni eftir 
árgöngum má sjá nánar á 
heimasíðu landlæknis.

F.h. Heilbrigðisstofnunar 
Suðurlands

 Sandra Leifs Hauksdóttir, 
 skóla hjúkrunarfræðingur 
 í Grunn skólanum í 
 Hveragerði.

Á fundi sínum í síðustu viku
samþykkti bæjarstjórn Ár

borgar að tekið yrði upp nýtt 
skipurit í sveitarfélaginu frá og 
með 1. mars. Í samtali við Gísla 
Halldór Halldórsson kemur fram 
að: „Innleiðing skipuritsins mun 
taka einhvern tíma í góðu sam
starfi og samráði við starfsfólk. 
Það skiptir máli að allir leggist 
á eitt og taki höndum saman, en 
markmiðið er að breytingarn
ar verði sem best fallnar til ár
angurs fyrir sveitarfélagið og 
íbúa þess.“

Í tilkynningu um breytinguna 
kemur fram eftirfarandi: „Vönd
uð stjórnun er forsenda þess 
að vel takist til í þjónustu og 
rekstri sveitarfélagsins. Nýju 
skipuriti fyrir Sveitarfélagið Ár
borg er ætlað að skýra hlutverk 
og ábyrgð og stuðla þannig að 

góðri stjórnsýslu, vönduðum 
ákvörðunum og skilvirkri fram
kvæmd þeirra.“

„Verkefni sveitarfélaga eru 
flókin í eðli sínu og því nauðsyn
legt að vanda til verka við út
færslu skipurits, þannig að fyrir 
liggi með skýrum hætti hvar 
ábyrgð liggur á framkvæmd, inn
leiðingu, eftirfylgni og eftirliti. 
Skipurit þarf að styðja við góða 
stjórnarhætti með skýrum hlut
verkum einstakra eininga.“  gpp

Nýtt skipurit í Árborg

www.heimir.is

	 	 					KARLAKÓRINN	HEIMIR

heldur	tónleika	í	Skálholtskirkju 
laugardaginn	16.	mars	kl.	13.00	&	í	Selfosskirkju	sama	dag	kl.	17.00.

- Fjölbreytt og skemmtileg efnisskrá
Stjórnandi: Stefán R. Gíslason     Undirleikari: Thomas R. Higgerson

Miðar	seldir	við	innganginn	-	Miðaverð	kr.	4.000

KVÖLDSTUND HELGUÐ KARLABÓKMENNTUM (HVAÐ ER ÞAÐ?).
Tryggvaskála fimmtudagskvöldið 7. mars kl. 19:00

Fyrirlestrar
 » „Ofdýrkun karlmennskunnar“. Elías Mar og karlmennskukomplexar eftirstríðsáranna.  

 - Ásta Kristín Benediktsdóttir doktorsnemi í almennri bókmenntafræði.

 » Áhrif Undir fána lýðveldisins á karlmennsku í íslenskum stríðssögum.   

  - Einar Kári Jóhannsson M.A. í almennri bókmenntafræði. 

Pallborðsumræður
Rithöfundarnir Auður Ava Ólafsdóttir, Bjarni Harðarson, Hallgrímur Helgason og Ragnar Jónasson sitja 
í pallborði og ræða hugtakið  „karlabókmenntir“ við spyrla og gesti. 

Leiklist
Ingólfur Arnarsson og Álfheiður Österby flytja brot úr uppfærslu  
Leikfélags Ölfuss á Saum astofunni eftir Kjartan Ragnarsson. 

Tónlist
Köttur í vanskilum, bræðurnir Gústav og Ólafur Stolzenvald,  
flytja kontrakvæði. 

KAFFI OG KONFEKT Í BOÐI BÓKABÆJANNA. BARINN OPINN. 

Kynnar kvöldsins verða Harpa Rún Kristjánsdóttir  
og Jón Özur Snorrason.

Hvað er svona merkilegt? 
Karlakvöld Bókabæjanna – konur velkomnar!
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Kælitæki / Uppþvottavélar / Eldunartæki / Ljós / Ryksugur
Þvottavélar og þurrkarar / Símtæki / Kaffivélar / Smátæki

Þvottavélar og þurrkarar 
sem þú getur treyst

Þurrkari, iQ300

Þvottavél, iQ300

Þvottavél, Serie 6 

Þvottavél, iQ500

Fullt verð: 129.900 kr.

Fullt verð: 99.900 kr.

Fullt verð: 149.900 kr.

Fullt verð: 149.900 kr.

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

WT 45RVB8DN

WM 14N2O7DN

WAT 2869BSN

WU 14Q4B8DN
99.900 kr.

79.900 kr.

119.900 kr.

114.900 kr.

Gufuþétting, enginn barki. Sérkerfi: 
Ull, blandaður þvottur, útifatnaður, 
handklæði, tímastillt kerfi, undirföt, 
hraðkerfi 40 mín. og skyrtur. 
Krumpuvörn í lok kerfis. Vindur upp í 1400 sn./mín. Kolalaus, 

hljóðlátur og sparneytinn mótor með 
10 ára ábyrgð. Sérkerfi: Kraftþvottur 
60 mín., útifatnaður, mjög stutt 
kerfi (15 mín.), ull o.fl.

Vindur upp í 1400 sn./mín. i-DOS: 
Sjálfvirk skömmtun fyrir fljótandi 
þvottaefni. Kolalaus, hljóðlátur og 
sparneytinn mótor með 10 ára ábyrgð. 
Sérkerfi: Sjálfvirkt kerfi, mjög stutt kerfi 
(15 mín.), ull o.fl. Tromla sem fer betur 
með þvottinn. LED-lýsing inni í tromlu. 

Vindur upp í 1400 sn./mín. Kolalaus, 
hljóðlátur og sparneytinn mótor með 
10 ára ábyrgð. Sérkerfi: Kraftþvottur 
60 mín., útifatnaður, mjög stutt kerfi 
(15 mín.), blandaður þvottur, 
skyrtur, ull o.fl.

i-DOS 
Innbyggt skömmtunarkerfi sem 
metur nákvæmlega hversu mikið af 
fljótandi þvottaefni þarf fyrir hvern 
þvott. Kerfið metur skammtinn með 
tilliti til ólíkra þátta, m.a. áferðar og 
magns þvottarins. Röng skömmtun 
getur valdið því að þvottur þvoist 
illa. Einnig er umhverfisvænna að 
nota hæfilegt magn þvottaefnis. 

Þurrkari, Serie 6 

Fullt verð: 149.900 kr.

Tækifærisverð: WTW 85B49SN

119.900 kr.

Gufuþétting, enginn barki. 
Sjálfhreinsandi rakaþéttir: Rakaþéttirinn 
hreinsast við hverja notkun sem stuðlar 
að lágri orkunotkun ár eftir ár. 
Sérkerfi: Ull, blandaður þvottur, 
handklæði, tímastillt kerfi, 
íþróttafatnaður, hraðkerfi 40 mín. o.fl. 

Tekur mest

7

Orkuflokkur

Orkuflokkur Tekur mest

8
Tekur mest

8

Orkuflokkur

9
kg

A
A 9

kg

Ariel fljótandi þvottaefni 
fylgir með öllum Siemens 

þvottavélum.

Þvottavélar og þurrkarar eru 
með íslensku stjórnborði.
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Orkuflokkur Tekur mest

8
Tekur mest

8

Orkuflokkur

9
kg

A
A 9

kg

Ariel fljótandi þvottaefni 
fylgir með öllum Siemens 

þvottavélum.

Þvottavélar og þurrkarar eru 
með íslensku stjórnborði.

Þvottavélar og þurrkarar 
sem þú getur treyst

Þurrkari, iQ300

Þvottavél, iQ300

Þvottavél, Serie 6 

Þvottavél, iQ500

Fullt verð: 129.900 kr.

Fullt verð: 99.900 kr.

Fullt verð: 149.900 kr.

Fullt verð: 149.900 kr.

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

WT 45RVB8DN

WM 14N2O7DN

WAT 2869BSN

WU 14Q4B8DN
99.900 kr.

79.900 kr.

119.900 kr.

114.900 kr.

Gufuþétting, enginn barki. Sérkerfi: 
Ull, blandaður þvottur, útifatnaður, 
handklæði, tímastillt kerfi, undirföt, 
hraðkerfi 40 mín. og skyrtur. 
Krumpuvörn í lok kerfis. Vindur upp í 1400 sn./mín. Kolalaus, 

hljóðlátur og sparneytinn mótor með 
10 ára ábyrgð. Sérkerfi: Kraftþvottur 
60 mín., útifatnaður, mjög stutt 
kerfi (15 mín.), ull o.fl.

Vindur upp í 1400 sn./mín. i-DOS: 
Sjálfvirk skömmtun fyrir fljótandi 
þvottaefni. Kolalaus, hljóðlátur og 
sparneytinn mótor með 10 ára ábyrgð. 
Sérkerfi: Sjálfvirkt kerfi, mjög stutt kerfi 
(15 mín.), ull o.fl. Tromla sem fer betur 
með þvottinn. LED-lýsing inni í tromlu. 

Vindur upp í 1400 sn./mín. Kolalaus, 
hljóðlátur og sparneytinn mótor með 
10 ára ábyrgð. Sérkerfi: Kraftþvottur 
60 mín., útifatnaður, mjög stutt kerfi 
(15 mín.), blandaður þvottur, 
skyrtur, ull o.fl.

i-DOS 
Innbyggt skömmtunarkerfi sem 
metur nákvæmlega hversu mikið af 
fljótandi þvottaefni þarf fyrir hvern 
þvott. Kerfið metur skammtinn með 
tilliti til ólíkra þátta, m.a. áferðar og 
magns þvottarins. Röng skömmtun 
getur valdið því að þvottur þvoist 
illa. Einnig er umhverfisvænna að 
nota hæfilegt magn þvottaefnis. 

Þurrkari, Serie 6 

Fullt verð: 149.900 kr.

Tækifærisverð: WTW 85B49SN

119.900 kr.

Gufuþétting, enginn barki. 
Sjálfhreinsandi rakaþéttir: Rakaþéttirinn 
hreinsast við hverja notkun sem stuðlar 
að lágri orkunotkun ár eftir ár. 
Sérkerfi: Ull, blandaður þvottur, 
handklæði, tímastillt kerfi, 
íþróttafatnaður, hraðkerfi 40 mín. o.fl. 

Tekur mest

7

Orkuflokkur

Orkuflokkur Tekur mest

8
Tekur mest

8

Orkuflokkur

9
kg

A
A 9

kg

Ariel fljótandi þvottaefni 
fylgir með öllum Siemens 

þvottavélum.

Þvottavélar og þurrkarar eru 
með íslensku stjórnborði.

Þvottavélar og þurrkarar 
sem þú getur treyst

Þurrkari, iQ300

Þvottavél, iQ300

Þvottavél, Serie 6 

Þvottavél, iQ500

Fullt verð: 129.900 kr.

Fullt verð: 99.900 kr.

Fullt verð: 149.900 kr.

Fullt verð: 149.900 kr.

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

WT 45RVB8DN

WM 14N2O7DN

WAT 2869BSN

WU 14Q4B8DN
99.900 kr.

79.900 kr.

119.900 kr.

114.900 kr.

Gufuþétting, enginn barki. Sérkerfi: 
Ull, blandaður þvottur, útifatnaður, 
handklæði, tímastillt kerfi, undirföt, 
hraðkerfi 40 mín. og skyrtur. 
Krumpuvörn í lok kerfis. Vindur upp í 1400 sn./mín. Kolalaus, 

hljóðlátur og sparneytinn mótor með 
10 ára ábyrgð. Sérkerfi: Kraftþvottur 
60 mín., útifatnaður, mjög stutt 
kerfi (15 mín.), ull o.fl.

Vindur upp í 1400 sn./mín. i-DOS: 
Sjálfvirk skömmtun fyrir fljótandi 
þvottaefni. Kolalaus, hljóðlátur og 
sparneytinn mótor með 10 ára ábyrgð. 
Sérkerfi: Sjálfvirkt kerfi, mjög stutt kerfi 
(15 mín.), ull o.fl. Tromla sem fer betur 
með þvottinn. LED-lýsing inni í tromlu. 

Vindur upp í 1400 sn./mín. Kolalaus, 
hljóðlátur og sparneytinn mótor með 
10 ára ábyrgð. Sérkerfi: Kraftþvottur 
60 mín., útifatnaður, mjög stutt kerfi 
(15 mín.), blandaður þvottur, 
skyrtur, ull o.fl.

i-DOS 
Innbyggt skömmtunarkerfi sem 
metur nákvæmlega hversu mikið af 
fljótandi þvottaefni þarf fyrir hvern 
þvott. Kerfið metur skammtinn með 
tilliti til ólíkra þátta, m.a. áferðar og 
magns þvottarins. Röng skömmtun 
getur valdið því að þvottur þvoist 
illa. Einnig er umhverfisvænna að 
nota hæfilegt magn þvottaefnis. 

Þurrkari, Serie 6 

Fullt verð: 149.900 kr.

Tækifærisverð: WTW 85B49SN

119.900 kr.

Gufuþétting, enginn barki. 
Sjálfhreinsandi rakaþéttir: Rakaþéttirinn 
hreinsast við hverja notkun sem stuðlar 
að lágri orkunotkun ár eftir ár. 
Sérkerfi: Ull, blandaður þvottur, 
handklæði, tímastillt kerfi, 
íþróttafatnaður, hraðkerfi 40 mín. o.fl. 

Tekur mest

7

Orkuflokkur

Orkuflokkur Tekur mest

8
Tekur mest

8

Orkuflokkur

9
kg

A
A 9

kg

Ariel fljótandi þvottaefni 
fylgir með öllum Siemens 

þvottavélum.

Þvottavélar og þurrkarar eru 
með íslensku stjórnborði.

Kæli- og frystiskápar sem tryggja 
ferskleika matvæla lengur

Bosch 
örbylgjuofn

Kæli- og frystiskápar,
iQ300

Kæli- og frystiskápur,
iQ300

Frystiskápur,
iQ300

Kæli- og frystiskápur,
iQ300

Fullt verð: 107.900 kr. Fullt verð: 149.900 kr.

Fullt verð: 139.900 kr.

Fullt verð: 199.900 kr.

Tækifærisverð (stál):
Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

Tækifærisverð (hvítur):
KG 33VVI31

KG 36NVW3P

GS 29NVW3P

KG 36NVI45

KG 33VXW30 

79.900 kr. 113.900 kr.

109.900 kr.

154.900 kr.

„hyperFresh“-skúffa sem tryggir 
ferskleika grænmetis og ávaxta. 
Þrjár frystiskúffur, þar af ein stór 
(„bigBox“). Hraðfrysting. 
H x b x d: 176 x 60 x 65 sm.

Hvítur. „hyperFresh“-skúffur sem 
tryggja ferskleika grænmetis og ávaxta 
og auka geymsluþol ferskra kjötvara 
og fisks. Lyktarsía. „noFrost“-tækni: 
Affrysting óþörf. 
H x b x d: 186 x 60 x 66 sm.

„freshSense“: Rafeindaskynjun tryggir 
jafnan kulda. „noFrost“-tækni: Affrysting 
óþörf. H x b x d: 161 x 60 x 65 
(+5 sm handfang) sm.

Stál. „hyperFresh“-skúffur sem tryggja 
ferskleika grænmetis og ávaxta og auka 
geymsluþol ferskra kjötvara og fisks. 
Lyktarsía. „noFrost“-tækni: Affrysting 
óþörf. H x b x d: 186 x 60 x 66 sm.

Orkuflokkur
Orkuflokkur

Orkuflokkur

Öryggisgler
Öryggisgler

ÖryggisglerOrkuflokkur

Örbylgjuofn,
Serie 2

Fullt verð: 23.900 kr.

Tækifærisverð: HMT 75M421

17.900 kr.

Hvítur. Frístandandi. 17 lítra. 
Mesti örbylgjustyrkur 800 W. 

Bosch 
örbylgjuofn

Blandarar, ryksugur og 
espressó-kaffivél

Skaftryksuga

Fullt verð: 29.900 kr.

Tækifærisverð: BBH 2P163R

23.900 kr.

Öflug, 16,8 V. Ryksuga með skafti og 
handryksuga. Hentar á öll gólfefni.

Espressó-kaffivél

Fullt verð: 179.900 kr.

Tækifærisverð: TE 654319RW

144.900 kr.

Glæsileg vél sem útbýr tvo bolla í 
einu af ýmsum kaffidrykkjum. Býr 
einnig til helstu drykki með einum 
hnappi. Hraðvirk upphitun. Snertiskjár 
með myndum. Kaffikvörn úr keramík. 
Þrýstingur: 15 bör. Flóar mjólk sjálfvirkt. 

Handryksuga

Fullt verð: 13.500 kr.

Tækifærisverð: BHN 14090

10.900 kr.

Kraftmikil, 14,4 V. Ofnstútur fylgir með.  

Ryksuga

Fullt verð: 18.900 kr.

Tækifærisverð: BGN 2A300

14.900 kr.

Orkuflokkur A. Útblástur B. Parkett og 
flísar, flokkur A. Teppi, flokkur C. 
Hljóð: 80 dB. 

Ryksuga

Fullt verð: 64.900 kr.

Tækifærisverð: BGL 85Q57

49.900 kr.

Vönduð og einstaklega hljóðlát: 
57 dB. Orkuflokkur A. Útblástur A. 
Parkett og flísar, flokkur A. 
Teppi, flokkur B. HEPA-sía.

Blandari, SilentMixx

Fullt verð: 23.900 kr.

Tækifærisverð: MMB 65G5M 

17.900 kr.

800 W. Einstaklega hljóðlátur. 
„Thermo-safe“ gler sem þolir heita 
og kalda drykki. 

Blandari

Verð: MMBH 6P6B

39.900 kr.

Háhraða VitaBoost blandari sem snýst 
30.000 sinnum á mínútu og hefur sex 
sjálfvirk kerfi. 1600 W mótor. Bikar 
tekur tvo lítra. Hágæða hnífur með sex 
blöðum úr ryðfríu stáli. Sex sjálfvirk 
kerfi: Smúðingur, mjólkurhristingur, 
súpur, sósur, ís og sjálfhreinsiaðgerð.

Framúrskarandi uppþvottavélar

Uppþvottavélar,
iQ500

Uppþvottavélar,
Serie 4

Uppþvottavél,
Serie 4

Fullt verð: 169.900 kr. Fullt verð: 114.900 kr.

Fullt verð: 139.900 kr.

Fullt verð: 159.900 kr. Fullt verð: 109.900 kr.

Tækifærisverð (stál): Tækifærisverð (stál):

Tækifærisverð:

Tækifærisverð (hvít): Tækifærisverð (hvít):

SN 457S16MS SMU 46CI01S 

SMU 46FW01S

SN 457W16MS SMU 46CW01S 

129.900 kr. 89.900 kr.

109.900 kr.

124.900 kr. 87.900 kr.

14 manna. Sjö kerfi. Fjögur sérkerfi, þar 
á meðal tímastytting og kraftþvottur á 
neðri grind. Zeolith®-þurrkun. Hljóð: 
42 dB. Hnífaparaskúffa og 
hnífaparakarfa. „aquaStop“-flæðivörn. 
WiFi: Hægt að stjórna aðgerðum úr 
snjallsíma eða spjaldtölvu með Home 
Connect-appinu. 

13 manna. Sex kerfi. Þrjú sérkerfi, þar 
á meðal tímastytting og kraftþurrkun. 
Hljóð: 46 dB. „aquaStop“-flæðivörn. 

14 manna. Sex kerfi. Þrjú sérkerfi, þar 
á meðal tímastytting og kraftþurrkun. 
Zeolith®-þurrkun. Hljóð: 44 dB. 
„aquaStop“-flæðivörn. 

Uppþvottatöflur frá 
Finish fylgja með öllum

uppþvottavélum.

Zeolith®-þurrkun
Einstök þurrkun 
sem byggist 
á náttúrulega 
steinefninu seolít 

sem breytir raka í hita. Sérlega 
árangursrík þurrkun sem gerir 
uppþvottavélina þína enn 
sparneytnari. 

Orkuflokkur
  Zeolith®
þurrkun

A

A

Glæsileg eldunartæki 

Bakstursofnar,
Serie 6

Bakstursofnar,
iQ700

Spanhelluborð,
iQ700

Keramíkhelluborð,
iQ100

Bakstursofn,
iQ700

Fullt verð: 119.900 kr.

Fullt verð: 179.900 kr.

Fullt verð: 139.900 kr. Fullt verð: 69.900 kr.

Fullt verð: 219.900 kr.

Tækifærisverð (stál):

Tækifærisverð (stál):

Tækifærisverð: Tækifærisverð:

Tækifærisverð (svart stál):
Tækifærisverð (hvítur):

Tækifærisverð (hvítur):

HBT 517CS0S 

HB 674GCS1S 

EX 651FEC1E ET 651FEN1E

HB 876GDB6S 
HBT 517CW0S 

HB 675GIW1S 

94.900 kr.

139.900 kr.

109.900 kr. 54.900 kr.

169.900 kr.

Stórt 71 lítra ofnrými. Kjöthitamælir. Sjö 
hitunaraðgerðir, þar á meðal 3D-heitur 
blástur. Hraðhitun. Nákvæm hitastýring 
frá 50 - 275° C. LCD-skjár. 

Stórt 71 lítra ofnrými. Kjöthitamælir. 
13 hitunaraðgerðir, þar á meðal 
4D-heitur blástur. Hraðhitun. Nákvæm 
hitastýring frá 30 - 300° C. TFT-skjár. 
Brennslusjálfhreinsun. 

Án ramma með slípuðum framkanti. 
„flexInduction“-hella: Skynjar stærð 
ílátsins. Snertisleði. Steikingarskynjari. 
Tímastillir á öllum hellum. 60 sm á 
breidd.

Án ramma. Fjórar hraðsuðuhellur. 
Snertisleði. 60 sm á breidd.

Stórt 71 lítra ofnrými. 
13 hitunaraðgerðir, þar á meðal 
4D-heitur blástur. Hraðhitun. 
Kjöthitamælir. Matreiðslutillögur. 
Nákvæm hitastýring frá 30 - 300° C. 
TFT-snertiskjár. Brennslusjálfhreinsun. 
Home Connect-appið: Wi-Fi. 

Orkuflokkur

Orkuflokkur

Orkuflokkur

Orkuflokkur

Spanhelluborð,
Serie 4

Fullt verð: 89.900 kr.

Tækifærisverð: PUE 611BB2E

69.900 kr.

Án ramma. Snertihnappar. 
60 sm á breidd. 

Glæsileg eldunartæki 

Bakstursofnar,
Serie 6

Bakstursofnar,
iQ700

Spanhelluborð,
iQ700

Keramíkhelluborð,
iQ100

Bakstursofn,
iQ700

Fullt verð: 119.900 kr.

Fullt verð: 179.900 kr.

Fullt verð: 139.900 kr. Fullt verð: 69.900 kr.

Fullt verð: 219.900 kr.

Tækifærisverð (stál):

Tækifærisverð (stál):

Tækifærisverð: Tækifærisverð:

Tækifærisverð (svart stál):
Tækifærisverð (hvítur):

Tækifærisverð (hvítur):

HBT 517CS0S 

HB 674GCS1S 

EX 651FEC1E ET 651FEN1E

HB 876GDB6S 
HBT 517CW0S 

HB 675GIW1S 

94.900 kr.

139.900 kr.

109.900 kr. 54.900 kr.

169.900 kr.

Stórt 71 lítra ofnrými. Kjöthitamælir. Sjö 
hitunaraðgerðir, þar á meðal 3D-heitur 
blástur. Hraðhitun. Nákvæm hitastýring 
frá 50 - 275° C. LCD-skjár. 

Stórt 71 lítra ofnrými. Kjöthitamælir. 
13 hitunaraðgerðir, þar á meðal 
4D-heitur blástur. Hraðhitun. Nákvæm 
hitastýring frá 30 - 300° C. TFT-skjár. 
Brennslusjálfhreinsun. 

Án ramma með slípuðum framkanti. 
„flexInduction“-hella: Skynjar stærð 
ílátsins. Snertisleði. Steikingarskynjari. 
Tímastillir á öllum hellum. 60 sm á 
breidd.

Án ramma. Fjórar hraðsuðuhellur. 
Snertisleði. 60 sm á breidd.

Stórt 71 lítra ofnrými. 
13 hitunaraðgerðir, þar á meðal 
4D-heitur blástur. Hraðhitun. 
Kjöthitamælir. Matreiðslutillögur. 
Nákvæm hitastýring frá 30 - 300° C. 
TFT-snertiskjár. Brennslusjálfhreinsun. 
Home Connect-appið: Wi-Fi. 

Orkuflokkur

Orkuflokkur

Orkuflokkur

Orkuflokkur

Spanhelluborð,
Serie 4

Fullt verð: 89.900 kr.

Tækifærisverð: PUE 611BB2E

69.900 kr.

Án ramma. Snertihnappar. 
60 sm á breidd. 

Tæki fæ
ri

Kælitæki / Uppþvottavélar / Eldunartæki / Þvottavélar og þurrkarar / Ljós / Ryksugur / Kaffivélar / Smátæki

Hjá okkur færðu þýsk gæðatæki frá Siemens, 
Bosch og Gaggenau. Við bjóðum fjölda glæsilegra 
tækja á sérstöku Tækifærisverði í mars. 

Einnig verður sölusýning í verslun okkar 
laugardaginn 9. mars. Þann dag veitum við afslátt 
af öllum vörum sem ekki eru þegar á afslætti. 

Þvottavélar og þurrkarar 
sem þú getur treyst

Þurrkari, iQ300

Þvottavél, iQ300

Þvottavél, Serie 6 

Þvottavél, iQ500

Fullt verð: 129.900 kr.

Fullt verð: 99.900 kr.

Fullt verð: 149.900 kr.

Fullt verð: 149.900 kr.

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

WT 45RVB8DN

WM 14N2O7DN

WAT 2869BSN

WU 14Q4B8DN
99.900 kr.

79.900 kr.

119.900 kr.

114.900 kr.

Gufuþétting, enginn barki. Sérkerfi: 
Ull, blandaður þvottur, útifatnaður, 
handklæði, tímastillt kerfi, undirföt, 
hraðkerfi 40 mín. og skyrtur. 
Krumpuvörn í lok kerfis. Vindur upp í 1400 sn./mín. Kolalaus, 

hljóðlátur og sparneytinn mótor með 
10 ára ábyrgð. Sérkerfi: Kraftþvottur 
60 mín., útifatnaður, mjög stutt 
kerfi (15 mín.), ull o.fl.

Vindur upp í 1400 sn./mín. i-DOS: 
Sjálfvirk skömmtun fyrir fljótandi 
þvottaefni. Kolalaus, hljóðlátur og 
sparneytinn mótor með 10 ára ábyrgð. 
Sérkerfi: Sjálfvirkt kerfi, mjög stutt kerfi 
(15 mín.), ull o.fl. Tromla sem fer betur 
með þvottinn. LED-lýsing inni í tromlu. 

Vindur upp í 1400 sn./mín. Kolalaus, 
hljóðlátur og sparneytinn mótor með 
10 ára ábyrgð. Sérkerfi: Kraftþvottur 
60 mín., útifatnaður, mjög stutt kerfi 
(15 mín.), blandaður þvottur, 
skyrtur, ull o.fl.

i-DOS 
Innbyggt skömmtunarkerfi sem 
metur nákvæmlega hversu mikið af 
fljótandi þvottaefni þarf fyrir hvern 
þvott. Kerfið metur skammtinn með 
tilliti til ólíkra þátta, m.a. áferðar og 
magns þvottarins. Röng skömmtun 
getur valdið því að þvottur þvoist 
illa. Einnig er umhverfisvænna að 
nota hæfilegt magn þvottaefnis. 

Þurrkari, Serie 6 

Fullt verð: 149.900 kr.

Tækifærisverð: WTW 85B49SN

119.900 kr.

Gufuþétting, enginn barki. 
Sjálfhreinsandi rakaþéttir: Rakaþéttirinn 
hreinsast við hverja notkun sem stuðlar 
að lágri orkunotkun ár eftir ár. 
Sérkerfi: Ull, blandaður þvottur, 
handklæði, tímastillt kerfi, 
íþróttafatnaður, hraðkerfi 40 mín. o.fl. 

Tekur mest

7

Orkuflokkur

Orkuflokkur Tekur mest

8
Tekur mest

8

Orkuflokkur

9
kg

A
A 9

kg

Ariel fljótandi þvottaefni 
fylgir með öllum Siemens 

þvottavélum.

Þvottavélar og þurrkarar eru 
með íslensku stjórnborði.

Þvottavélar og þurrkarar 
sem þú getur treyst

Þurrkari, iQ300

Þvottavél, iQ300

Þvottavél, Serie 6 

Þvottavél, iQ500

Fullt verð: 129.900 kr.

Fullt verð: 99.900 kr.

Fullt verð: 149.900 kr.

Fullt verð: 149.900 kr.

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

WT 45RVB8DN

WM 14N2O7DN

WAT 2869BSN

WU 14Q4B8DN
99.900 kr.

79.900 kr.

119.900 kr.

114.900 kr.

Gufuþétting, enginn barki. Sérkerfi: 
Ull, blandaður þvottur, útifatnaður, 
handklæði, tímastillt kerfi, undirföt, 
hraðkerfi 40 mín. og skyrtur. 
Krumpuvörn í lok kerfis. Vindur upp í 1400 sn./mín. Kolalaus, 

hljóðlátur og sparneytinn mótor með 
10 ára ábyrgð. Sérkerfi: Kraftþvottur 
60 mín., útifatnaður, mjög stutt 
kerfi (15 mín.), ull o.fl.

Vindur upp í 1400 sn./mín. i-DOS: 
Sjálfvirk skömmtun fyrir fljótandi 
þvottaefni. Kolalaus, hljóðlátur og 
sparneytinn mótor með 10 ára ábyrgð. 
Sérkerfi: Sjálfvirkt kerfi, mjög stutt kerfi 
(15 mín.), ull o.fl. Tromla sem fer betur 
með þvottinn. LED-lýsing inni í tromlu. 

Vindur upp í 1400 sn./mín. Kolalaus, 
hljóðlátur og sparneytinn mótor með 
10 ára ábyrgð. Sérkerfi: Kraftþvottur 
60 mín., útifatnaður, mjög stutt kerfi 
(15 mín.), blandaður þvottur, 
skyrtur, ull o.fl.

i-DOS 
Innbyggt skömmtunarkerfi sem 
metur nákvæmlega hversu mikið af 
fljótandi þvottaefni þarf fyrir hvern 
þvott. Kerfið metur skammtinn með 
tilliti til ólíkra þátta, m.a. áferðar og 
magns þvottarins. Röng skömmtun 
getur valdið því að þvottur þvoist 
illa. Einnig er umhverfisvænna að 
nota hæfilegt magn þvottaefnis. 

Þurrkari, Serie 6 

Fullt verð: 149.900 kr.

Tækifærisverð: WTW 85B49SN

119.900 kr.

Gufuþétting, enginn barki. 
Sjálfhreinsandi rakaþéttir: Rakaþéttirinn 
hreinsast við hverja notkun sem stuðlar 
að lágri orkunotkun ár eftir ár. 
Sérkerfi: Ull, blandaður þvottur, 
handklæði, tímastillt kerfi, 
íþróttafatnaður, hraðkerfi 40 mín. o.fl. 

Tekur mest

7

Orkuflokkur

Orkuflokkur Tekur mest

8
Tekur mest

8

Orkuflokkur

9
kg

A
A 9

kg

Ariel fljótandi þvottaefni 
fylgir með öllum Siemens 

þvottavélum.

Þvottavélar og þurrkarar eru 
með íslensku stjórnborði.

Framúrskarandi uppþvottavélar

Uppþvottavélar,
iQ500

Uppþvottavélar,
Serie 4

Uppþvottavél,
Serie 4

Fullt verð: 169.900 kr. Fullt verð: 114.900 kr.

Fullt verð: 139.900 kr.

Fullt verð: 159.900 kr. Fullt verð: 109.900 kr.

Tækifærisverð (stál): Tækifærisverð (stál):

Tækifærisverð:

Tækifærisverð (hvít): Tækifærisverð (hvít):

SN 457S16MS SMU 46CI01S 

SMU 46FW01S

SN 457W16MS SMU 46CW01S 

129.900 kr. 89.900 kr.

109.900 kr.

124.900 kr. 87.900 kr.

14 manna. Sjö kerfi. Fjögur sérkerfi, þar 
á meðal tímastytting og kraftþvottur á 
neðri grind. Zeolith®-þurrkun. Hljóð: 
42 dB. Hnífaparaskúffa og 
hnífaparakarfa. „aquaStop“-flæðivörn. 
WiFi: Hægt að stjórna aðgerðum úr 
snjallsíma eða spjaldtölvu með Home 
Connect-appinu. 

13 manna. Sex kerfi. Þrjú sérkerfi, þar 
á meðal tímastytting og kraftþurrkun. 
Hljóð: 46 dB. „aquaStop“-flæðivörn. 

14 manna. Sex kerfi. Þrjú sérkerfi, þar 
á meðal tímastytting og kraftþurrkun. 
Zeolith®-þurrkun. Hljóð: 44 dB. 
„aquaStop“-flæðivörn. 

Uppþvottatöflur frá 
Finish fylgja með öllum

uppþvottavélum.

Zeolith®-þurrkun
Einstök þurrkun 
sem byggist 
á náttúrulega 
steinefninu seolít 

sem breytir raka í hita. Sérlega 
árangursrík þurrkun sem gerir 
uppþvottavélina þína enn 
sparneytnari. 

Orkuflokkur
  Zeolith®
þurrkun

A

A

Glæsileg eldunartæki 

Bakstursofnar,
Serie 6

Bakstursofnar,
iQ700

Spanhelluborð,
iQ700

Keramíkhelluborð,
iQ100

Bakstursofn,
iQ700

Fullt verð: 119.900 kr.

Fullt verð: 179.900 kr.

Fullt verð: 139.900 kr. Fullt verð: 69.900 kr.

Fullt verð: 219.900 kr.

Tækifærisverð (stál):

Tækifærisverð (stál):

Tækifærisverð: Tækifærisverð:

Tækifærisverð (svart stál):
Tækifærisverð (hvítur):

Tækifærisverð (hvítur):

HBT 517CS0S 

HB 674GCS1S 

EX 651FEC1E ET 651FEN1E

HB 876GDB6S 
HBT 517CW0S 

HB 675GIW1S 

94.900 kr.

139.900 kr.

109.900 kr. 54.900 kr.

169.900 kr.

Stórt 71 lítra ofnrými. Kjöthitamælir. Sjö 
hitunaraðgerðir, þar á meðal 3D-heitur 
blástur. Hraðhitun. Nákvæm hitastýring 
frá 50 - 275° C. LCD-skjár. 

Stórt 71 lítra ofnrými. Kjöthitamælir. 
13 hitunaraðgerðir, þar á meðal 
4D-heitur blástur. Hraðhitun. Nákvæm 
hitastýring frá 30 - 300° C. TFT-skjár. 
Brennslusjálfhreinsun. 

Án ramma með slípuðum framkanti. 
„flexInduction“-hella: Skynjar stærð 
ílátsins. Snertisleði. Steikingarskynjari. 
Tímastillir á öllum hellum. 60 sm á 
breidd.

Án ramma. Fjórar hraðsuðuhellur. 
Snertisleði. 60 sm á breidd.

Stórt 71 lítra ofnrými. 
13 hitunaraðgerðir, þar á meðal 
4D-heitur blástur. Hraðhitun. 
Kjöthitamælir. Matreiðslutillögur. 
Nákvæm hitastýring frá 30 - 300° C. 
TFT-snertiskjár. Brennslusjálfhreinsun. 
Home Connect-appið: Wi-Fi. 

Orkuflokkur

Orkuflokkur

Orkuflokkur

Orkuflokkur

Spanhelluborð,
Serie 4

Fullt verð: 89.900 kr.

Tækifærisverð: PUE 611BB2E

69.900 kr.

Án ramma. Snertihnappar. 
60 sm á breidd. 

Kæli- og frystiskápar sem tryggja 
ferskleika matvæla lengur

Bosch 
örbylgjuofn

Kæli- og frystiskápar,
iQ300

Kæli- og frystiskápur,
iQ300

Frystiskápur,
iQ300

Kæli- og frystiskápur,
iQ300

Fullt verð: 107.900 kr. Fullt verð: 149.900 kr.

Fullt verð: 139.900 kr.

Fullt verð: 199.900 kr.

Tækifærisverð (stál):
Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

Tækifærisverð (hvítur):
KG 33VVI31

KG 36NVW3P

GS 29NVW3P

KG 36NVI45

KG 33VXW30 

79.900 kr. 113.900 kr.

109.900 kr.

154.900 kr.

„hyperFresh“-skúffa sem tryggir 
ferskleika grænmetis og ávaxta. 
Þrjár frystiskúffur, þar af ein stór 
(„bigBox“). Hraðfrysting. 
H x b x d: 176 x 60 x 65 sm.

Hvítur. „hyperFresh“-skúffur sem 
tryggja ferskleika grænmetis og ávaxta 
og auka geymsluþol ferskra kjötvara 
og fisks. Lyktarsía. „noFrost“-tækni: 
Affrysting óþörf. 
H x b x d: 186 x 60 x 66 sm.

„freshSense“: Rafeindaskynjun tryggir 
jafnan kulda. „noFrost“-tækni: Affrysting 
óþörf. H x b x d: 161 x 60 x 65 
(+5 sm handfang) sm.

Stál. „hyperFresh“-skúffur sem tryggja 
ferskleika grænmetis og ávaxta og auka 
geymsluþol ferskra kjötvara og fisks. 
Lyktarsía. „noFrost“-tækni: Affrysting 
óþörf. H x b x d: 186 x 60 x 66 sm.

Orkuflokkur
Orkuflokkur

Orkuflokkur

Öryggisgler
Öryggisgler

ÖryggisglerOrkuflokkur

Örbylgjuofn,
Serie 2

Fullt verð: 23.900 kr.

Tækifærisverð: HMT 75M421

17.900 kr.

Hvítur. Frístandandi. 17 lítra. 
Mesti örbylgjustyrkur 800 W. 

Framúrskarandi uppþvottavélar

Uppþvottavélar,
iQ500

Uppþvottavélar,
Serie 4

Uppþvottavél,
Serie 4

Fullt verð: 169.900 kr. Fullt verð: 114.900 kr.

Fullt verð: 139.900 kr.

Fullt verð: 159.900 kr. Fullt verð: 109.900 kr.

Tækifærisverð (stál): Tækifærisverð (stál):

Tækifærisverð:

Tækifærisverð (hvít): Tækifærisverð (hvít):

SN 457S16MS SMU 46CI01S 

SMU 46FW01S

SN 457W16MS SMU 46CW01S 

129.900 kr. 89.900 kr.

109.900 kr.

124.900 kr. 87.900 kr.

14 manna. Sjö kerfi. Fjögur sérkerfi, þar 
á meðal tímastytting og kraftþvottur á 
neðri grind. Zeolith®-þurrkun. Hljóð: 
42 dB. Hnífaparaskúffa og 
hnífaparakarfa. „aquaStop“-flæðivörn. 
WiFi: Hægt að stjórna aðgerðum úr 
snjallsíma eða spjaldtölvu með Home 
Connect-appinu. 

13 manna. Sex kerfi. Þrjú sérkerfi, þar 
á meðal tímastytting og kraftþurrkun. 
Hljóð: 46 dB. „aquaStop“-flæðivörn. 

14 manna. Sex kerfi. Þrjú sérkerfi, þar 
á meðal tímastytting og kraftþurrkun. 
Zeolith®-þurrkun. Hljóð: 44 dB. 
„aquaStop“-flæðivörn. 

Uppþvottatöflur frá 
Finish fylgja með öllum

uppþvottavélum.

Zeolith®-þurrkun
Einstök þurrkun 
sem byggist 
á náttúrulega 
steinefninu seolít 

sem breytir raka í hita. Sérlega 
árangursrík þurrkun sem gerir 
uppþvottavélina þína enn 
sparneytnari. 

Orkuflokkur
  Zeolith®
þurrkun

A

A

Þvottavélar og þurrkarar 
sem þú getur treyst

Þurrkari, iQ300

Þvottavél, iQ300

Þvottavél, Serie 6 

Þvottavél, iQ500

Fullt verð: 129.900 kr.

Fullt verð: 99.900 kr.

Fullt verð: 149.900 kr.

Fullt verð: 149.900 kr.

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

WT 45RVB8DN

WM 14N2O7DN

WAT 2869BSN

WU 14Q4B8DN
99.900 kr.

79.900 kr.

119.900 kr.

114.900 kr.

Gufuþétting, enginn barki. Sérkerfi: 
Ull, blandaður þvottur, útifatnaður, 
handklæði, tímastillt kerfi, undirföt, 
hraðkerfi 40 mín. og skyrtur. 
Krumpuvörn í lok kerfis. Vindur upp í 1400 sn./mín. Kolalaus, 

hljóðlátur og sparneytinn mótor með 
10 ára ábyrgð. Sérkerfi: Kraftþvottur 
60 mín., útifatnaður, mjög stutt 
kerfi (15 mín.), ull o.fl.

Vindur upp í 1400 sn./mín. i-DOS: 
Sjálfvirk skömmtun fyrir fljótandi 
þvottaefni. Kolalaus, hljóðlátur og 
sparneytinn mótor með 10 ára ábyrgð. 
Sérkerfi: Sjálfvirkt kerfi, mjög stutt kerfi 
(15 mín.), ull o.fl. Tromla sem fer betur 
með þvottinn. LED-lýsing inni í tromlu. 

Vindur upp í 1400 sn./mín. Kolalaus, 
hljóðlátur og sparneytinn mótor með 
10 ára ábyrgð. Sérkerfi: Kraftþvottur 
60 mín., útifatnaður, mjög stutt kerfi 
(15 mín.), blandaður þvottur, 
skyrtur, ull o.fl.

i-DOS 
Innbyggt skömmtunarkerfi sem 
metur nákvæmlega hversu mikið af 
fljótandi þvottaefni þarf fyrir hvern 
þvott. Kerfið metur skammtinn með 
tilliti til ólíkra þátta, m.a. áferðar og 
magns þvottarins. Röng skömmtun 
getur valdið því að þvottur þvoist 
illa. Einnig er umhverfisvænna að 
nota hæfilegt magn þvottaefnis. 

Þurrkari, Serie 6 

Fullt verð: 149.900 kr.

Tækifærisverð: WTW 85B49SN

119.900 kr.

Gufuþétting, enginn barki. 
Sjálfhreinsandi rakaþéttir: Rakaþéttirinn 
hreinsast við hverja notkun sem stuðlar 
að lágri orkunotkun ár eftir ár. 
Sérkerfi: Ull, blandaður þvottur, 
handklæði, tímastillt kerfi, 
íþróttafatnaður, hraðkerfi 40 mín. o.fl. 

Tekur mest

7

Orkuflokkur

Orkuflokkur Tekur mest

8
Tekur mest

8
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9
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kg

Ariel fljótandi þvottaefni 
fylgir með öllum Siemens 

þvottavélum.

Þvottavélar og þurrkarar eru 
með íslensku stjórnborði.
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Hef þann vana að hlusta á eða 
lesa í Biblíunni á hverjum degi

- segir lestrarhesturinn Ágúst Valgarð Ólafsson

Ágúst Valgarð Ólafsson ólst 
upp á Forsæti í Flóahreppi. 

Hann er stúdent frá Menntaskól
anum að Laugarvatni, tónmennta
kennari, tölvunarfræðingur og 
guðfræðingur að mennt og starfar 
við hugbúnað hjá SAGlobal Ís
land. Hann er kvæntur Kolbrúnu 
Berglindi Grétarsdóttur og eiga 
þau þrjú börn, Margréti Maríu, 
Sigurjón Óla og Guðberg Davíð. 
Þau búa á Selfossi.

Hvaða bók ertu að lesa núna?
Núna er ég að lesa bókina The 
Abolition of Man eftir C. S. 
Lewis. Ég las þessa bók fyrst 
fyrir sjö árum. Þess má geta 
að árið 1999 valdi tímaritið 
National Review bókina sem 
sjöundu bestu bók 20 aldarinnar 
í flokki skáldleysa (Nonfiction). 
Spurningin hvað það er að vera 
manneskja hefur leitað 
mjög á huga minn 
í rúmt ár og því 
ákvað ég að 
lesa þessa 
f r á b æ r u 
bók aftur. 
Þessi spurn
ing er að 
verða sífellt 
áleitnari, til 
dæmis í tengsl
um við fagsvið 
mitt sem er tölvunar
fræði þar sem það verður sífellt 
flóknara að greina á milli þess 
hvort við eigum í samskiptum 
við vél eða manneskju. Einnig 
er hún áleitin í siðfræði og 
læknisfræði þar sem til dæmis 
á sér stað endurskoðun á lögum 
um fóstureyðingar, sömuleið
is í heimspeki þar sem vöxtur 
á kaldri náttúruhyggju hefur 
að mínu viti tilhneigingu til að 
vélgera manneskjuna og í skjá
væðingu þar sem í stað þess að 
við séum að tala saman þá neyt
um við eingöngu afþreyingar. 
Einnig verð ég að nefna að ég 
hef þann vana að hlusta á eða 
lesa í Biblíunni á hverjum degi. 
Biblían er reyndar safn af bók
um. Uppáhaldsbókin mín þar er 
Markúsarguðspjall.

Hvers konar bækur 
höfða helst til þín?
Undanfarin fjögur ár eða svo hef 
ég mest lesið bækur sem snúa að 
trúvörn (apologetics) og heim
speki. Þó gríp ég oft í ýmislegt 
annað til að breyta til. Um ára
mótin las ég til dæmis allar þrjár 
sögulegu skáldsögur Vilborgar 

Davíðsdóttur um Auði 
djúpúðgu.

Ertu alinn upp 
við lestur bóka?
Mér er sagt að ég hafi 
verið farinn að lesa 
Tinnabækurnar áður 
en ég var orðinn læs. 

Mamma las mikið fyr
ir okkur bræðurna og 

er ég henni afar þakklátur 
fyrir það. Uppáhaldsbókin úr 

æsku er Hvers vegna, hvenær, 
hvernig, hvar? Ég man ennþá 
þegar ég fékk þá bók í jólagjöf 
og gleypti í mig hverja einustu 
blaðsíðu. Síðar var ég stundum 
hissa á því þegar önnur börn eða 
unglingar vissu ekki eitthvað sem 
ég taldi vera almenna vitneskju. 
Það var ekki fyrr en löngu seinna 
að ég áttaði mig á því að þetta var 
vitneskja sem ég hafði drukkið í 
mig úr þessari ágætu bók.

En hvernig eru lestr-
arvenjur þínar?
Ég les mest á kvöldin. Þó kemur 
fyrir að ég tek tímabil þar sem ég 
les á morgnana eða yfir miðjan 
dag. Þá nota ég oft þá aðferð að 
stilla skeiðklukku á 20 mínútur 
og einbeiti mér þá að því að gera 

ekkert annað en að lesa þangað til 
klukkan hringir. Það finnst mér 
ágæt leið til að eiga áhyggjulausa 
stund án áreitis. Seinustu tíu árin 
hef ég lesið rafbækur meira en 
bækur á pappír. Það er mest af 
praktískum ástæðum. Það kostar 
mikið að panta bækur erlendis frá 
og svo hefði ég seint pláss að eiga 
allar þær bækur sem mig langar 
til að lesa á pappír.

Áttu þér uppáhaldshöfund?
Dallas Willard er klárlega minn 
uppáhalds höfundur þó ég hafi 
ekki lesið neitt eftir hann í 
nokkur ár. Bók hans The Divine 
Conspiracy er algert gull. Það 
er erfitt að útskýra innihaldið í 
stuttu máli nema segja að sumt 
af því sem Dallas skrifaði kom 
eins og jákvæð sprenging inn í 
huga minn. Dallas Willard var 
heimspekikennari við Háskólann 
í Kaliforníu og skrifar mjög þétt
an texta. Svo þéttan að við lestur
inn þarf ég reglulega að stoppa til 
að hugsa og melta. Af íslenskum 
höfundum er ég afar þakklátur 
Ármanni Kr. Einarssyni fyrir 
Árnabækurnar. Þær voru afar 
ljúfur lestur. Mig langar að lesa 
meira af nýju efni eftir íslenska 
höfunda og eru allar uppástungur 
vel þegnar.

Hefur bók rænt þig svefni?
Því miður verð ég að játa að það 
hefur oft komið fyrir en gerist þó 
minna í seinni tíð.

Að lokum Ágúst, hvernig bækur 
myndir þú skrifa ef þú værir 
rithöfundur?
Reyndar er ég að skrifa tvær bæk
ur núna þó ég myndi aldrei kalla 
mig rithöfund fyrr en eitthvað 
kemur formlega út. Önnur bókin 
er komin vel af stað en sú seinni 
er nánast bara hugmynd. Best að 
segja ekki meira um þessar tvær 
að sinni. Ég hef reyndar gert 
talsvert af því að segja börnun
um mínum sögur sem ég bý til 
jafnóðum. Einhvern tímann væri 
gaman að fara lengra með það og 
skrifa einhverskonar ævintýrabók 
fyrir ungt fólk.

Ágúst Valgarð Ólafsson.

Eldri blásarasveitir Tónlist
arskóla Árnesinga munu 

dagana 21. 25. maí nk. taka 
þátt í tónlistarmóti sem haldið 
verður á Ítalíu. Nánar tiltekið í 
Feneyjum og borginni Jesolo 
sem er skammt frá. Þarna taka 
þátt alls kyns tónlistarhópar og 
kórar og þátttakendur verða á 
öllum aldri.  

Spenningur er kominn í 
íslensku þátttakendurna enda 
farið að styttast í ferðina. 
Blásarasveitir Tónlistarskól
ans æfa á Selfossi og Þorláks
höfn og sameinast í eina stóra 
og glæsilega sveit en meðlimir 

verða um 50 talsins. Til fjáröfl
unar ætlar Selfosshópurinn að 
standa fyrir öskudagsbingói 6. 
mars kl. 18:00 í Sunnulækjar
skóla. Þarna verður fjöldi 
glæsilegra vinninga, spjaldið 

kostar kr. 500. Sjoppa verður á 
staðnum en ekki posi. Aðeins 
tekið við reiðufé. Allir eru vel
komnir á bingóið og tilvalið að 
styrkja ungt tónlistarfólk með 
þátttöku.

Bingó í Sunnulækjarskóla til styrktar ungu tónlistarfólki
Bændur athugið!

Vegna mikillar eftirspurnar, óskum við eftir 
nautgripum til slátrunar.

Pantanir í síma 512 1100.
slh@slh.is

Sláturhúsið Hellu hf.

Helga Halldórsdóttir
Ólafur Ögmundsson Salóme Þ. Valdimarsdóttir
Unna Björg Ögmundsdóttir Sigurður F. Sigurjónsson
Brynjar Ögmundsson Þórdís Erla Ólafsdóttir

og afabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir 
og afi,

 Ögmundur Ólafsson
 bílstjóri - Vík í Mýrdal,

verður jarðsunginn frá Víkurkirkju föstu-
daginn 8. mars kl. 13. Þeir sem vilja 
minnast hans er bent á Víkurkirkju, banki 
0317-13-1406, kt. 700269-0869.

Jónína Magnúsdóttir,
börn, tengdabörn, barnabörn, systur hins látna og 

fjölskyldur.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
vegna andláts og útfarara ástkærs eigin-
manns míns, föður, tengdaföður, afa og 
bróður,

 Ólafs Hákonar Guðmundssonar
Grashaga 20

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á 
Lyflækningadeild HSU fyrir einstaka um-
önnun og umhyggju.

Aðalfundur Flóaáveitunnar
Aðalfundur Flóaáveitufélagsins verður haldinn í

Félagslundi mánudagskvöldið 11. mars kl. 20:30.

Stjórnin
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Samkvæmt lögræðislögum 
verður sjálfráða maður ekki 

nauðungarvistaður á sjúkrahúsi 
nema í undantekningartilfellum. 
Læknir getur ákveðið að vista 
skuli mann nauðugan á sjúkra-
húsi ef hann er haldinn alvarleg-
um geðsjúkdómi eða ef ástand 
hans jafnast á við það. Sama 
gildir um einstaklinga sem eiga 
við áfengisfíkn að stríða eða 
ofnautn ávana- og fíkniefna. 
Læknir, helst yfirlæknir, get-
ur ákveðið að nauðungarvista 
einstakling en þó ekki lengur 
en í 48 klukkustundir. Með 
samþykki Dómsmálaráðuneytis 
(Innanríkisráðuneytis) er hægt 
að nauðungarvista mann í allt 
að 21 sólarhring. Sú beiðni get-
ur ekki komið frá lækni, þó að 
læknir þurfi líka að skrifa und-
ir beiðnina. Lögreglu er skylt 
samkvæmt lögum að verða við 
beiðni læknis um að flytja mann 
nauðugan á sjúkrahús og lækn-
ir er hafður með í för ef þess 
þykir þörf. Ef halda á manni 
nauðugum á sjúkrahúsi umfram 
þennan tíma krefst það sjálf-
ræðissviptingar, en það er allt 
annar handleggur, þó þessu sé 
vissulega gjarnan ruglað saman 
í umræðunni.

Í núgildandi lögum er  nán-
ustu aðstandendum (foreldr-
um, börnum og systkinum) og 
félagsmálayfirvöldum veittur 
réttur til að leggja fram beiðni 
um nauðungarvistun manns 
á sjúkrahús. Læknar geta 
einnig komið beiðni um nauð-
ungarvistun á framfæri í gegn-
um félagsmálayfirvöld.

Þau litlu tölfræðilegu gögn 
sem eru til um þessar vistan-
ir benda til þess að hérlendis 
virðist sá háttur vera á að að-
standendur þurfi að biðja um 
nauðungarvistun í stórum hluta 
tilfella, þó einhver aukning hafi 
orðið á því að félagsþjónustan 
geri það. 

Upplifun aðstandenda
Sex af þeim átta viðmælendum 
sem ég ræddi við í rannsókn 
minni á þessu efni árið 2014 
vildu breytt fyrirkomulag í 
tengslum við nauðungarvist-
anir með minni ábyrgð að-
standenda á þann hátt að aðrir 
en aðstandendur þurfi að óska 
eftir og skrifa undir beiðni um 
nauðungarvistun. Ein af ástæð-
unum fyrir þessu var sú að að-
standendur upplifðu, með nú-
verandi fyrirkomulagi, að þeir 
urðu að óvin eða andstæðingi í 
augum þess nauðungarvistaða. 
Einn viðmælandi kom fram 
með góða tillögu um hvernig 
hægt væri að minnka þörfina 
fyrir frumkvæði aðstandenda 
og færa meiri ábyrgð yfir á 
heilbrigðiskerfið. Í grófum 
dráttum fólst hugmyndin í því 
að aðstandendur gætu mót-
mælt nauðungarvistun fjöl-
skyldumeðlimar eða óskað 
eftir endurmati, í stað þess að 
þurfa að hafa frumkvæði að 
henni, eins og virðist gjarnan 
vera. Í slíku fyrirkomulagi, þar 
sem læknar hefðu meira vald 
til þess að taka ákvörðun um 
nauðungarvistun (umfram 48 
klst.), gæti falist gott jafnvægi. 
Þannig gætu líkur á ágreiningi 
á milli aðstandenda og þess 
nauðungarvistaða minnkað 
og aðstandendur fengið meira 
hlutverk sem nokkurskonar 
eftirlitsaðilar, þ.e. óskað eftir 
endurmati á réttmæti nauð-
ungarvistunar fyrir hönd þess 
nauðungarvistaða þegar slíkt 
ætti við.

Allir aðstandendur töl-
uðu um að sá nauðungarvist-
aði hafi tekið því illa að 
fjölskyldan hefði staðið að 
nauðungarvistuninni, þó mis-
munandi illa. Flestir voru til-
tölulega fljótir að jafna sig og 
erfðu málið ekki mjög lengi 
við fjölskylduna. Enginn við-

mælandi hafði lent í langtíma 
samskiptarofi vegna þessa. 
Þó nokkuð var um að við-
mælendur teldu verklag við 
nauðungarvistanir óskýrt og 
flókið. Viðmælendur upplifðu 
að uppbygging geðheilbrigð-
isþjónustunnar væri með því 
móti að töluvert mæddi á að-
standendum, sem þyrftu að 
vera einhverskonar millilið-
ur milli þess veika og þjón-
ustunnar sem hann þyrfti á að 
halda en vildi oft ekki þiggja. 
Að minnsta kosti þrír viðmæl-
endur höfðu fengið þau skila-
boð, með beinum eða óbein-
um hætti, að best væri að þeir 
skrifuðu undir beiðnina til 
þess að nauðungarvistunarferl-
ið myndi ganga snurðulaust 
fyrir sig. Viðmælendur áttu 
í sumum tilfellum erfitt með 
að átta sig á hver réttur þeirra 
sjálfra eða sjúklingsins væri. 
Tveir viðmælendur vissu til 
að mynda ekki að Félagsþjón-
ustan gæti lagt fram beiðni 
um nauðungarvistun. Þar sem 
þátttakendur rannsóknarinnar 
höfðu sjálfir staðið að slíkum 
vistunum er áhugavert að velta 
því fyrir sér hvort þeir sem að-
standendur hefðu ekki átt að fá 
þessar upplýsingar á einhverj-
um tímapunkti, t.d. frá lækni 
sem kom að ferlinu.

 Gunnar Þór Gunnarsson, 
 félagsráðgjafi MA

Félagsráðgjafar á Suðurlandi skrifa um velferðarmál

Framkvæmd nauðungarvistana á Íslandi

Páll Þór Engilbjartsson
Páll Heiðar Pálsson Hafdís Sveinbjörnsdóttir
Halldór Davíð Sigurðsson Sandra Guðmundsdóttir
Ævar Sigurðsson Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir
Arnar Þór Sigurðsson Sólrún Þórðardóttir

systkinabörn,
Aron Kristinn Lýðsson.

Elskuleg dóttir mín, systir, mágkona og 
frænka,

Kristín Hildur Ólafíudóttir Pálsdóttir
Gráhellu 61

lést á heimili sínu miðvikudaginn 27.febrúar.
Útförin fer fram frá Selfosskirkju 
fimmtudaginn 7. mars kl. 14.

Matthildur Zophoníasdóttir
Halldór Davíð Sigurðsson Sandra Guðmundsdóttir
Ævar Sigurðsson Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir
Arnar Þór Sigurðsson Sólrún Þórðardóttir

og barnabörn.

Elskuleg dóttir mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Ólafía Guðrún Halldórsdóttir
Gráhellu 61

lést á heimili sínu þriðjudaginn 26. febrúar.
Útförin fer fram frá Selfosskirkju 
fimmtudaginn 7. mars kl. 14.

Þingflokkur Sjálfstæðisflokks-
ins fór hringferð um landið 

fyrir skömmu og komu víða 
við, meðal annars á Selfossi. Þar 
tók á móti þingflokknum Karla-
kór Selfoss sem söng í menn-
ingarsalnum í Hótel Selfossi áður 
en opinn fundur þingflokksins 
hófst á Hótel Selfossi. Kjartan 
Björnsson, bæjarfulltrúi sagði 
aðspurður um málið: „Menn-
ingarsalur Suðurlands er í mínum 
huga loksins að fæðast og styttist 
að mínu mati í menningarsamn-
inginn við ríkið um stuðning 
við menningu á landsbyggðinni. 
Íþrótta- og menningarnefnd 
Sveitarfélagsins Árborgar bauð 
þingflokki Sjálfstæðismanna í 
menningarsalinn til að kynna 
fyrir þeim verkefnið. Mínir góðu 
félagar í Karlakór Selfoss gerðu 
stundina svo ógleymanlega 

þegar þeir sungu fyrir okkur vel 
valin lög. Einnig mætti bæta við 
að íþrótta- og menningarnefnd 
fær í heimsókn á næstu dögum 

Lilju Alfreðsdóttur, mennta- 
og menningarmálaráðherra, og 
síðar Katrínu Jakobsdóttur, for-
sætisráðherra.“

Karlakór Selfoss söng í menningarsalnum 

Karlakór Selfoss syngur fyrir þingflokk Sjálfstæðisflokksins.

Umhverfisstofnun hélt í 
samstarfi við Vatnajök-

ulsþjóðgarð, Vegagerðina og 
Lögregluna málstofu um akstur 
á hálendi Íslands á Selfossi 26. 
febrúar sl.  Rúmlega 70 manns 
mættu, bæði ferðaþjónustuaðil-
ar og útivistarfólk. Almennt var 
mat manna á fundinum að mál-

stofan hefði tekist vel. Megin-
markmið með málþinginu var að 
koma á samtali milli opinberra 
stofnana og ferðaþjónustuaðila, 
sem bjóða upp á ferðir á hálendi 
Íslands allt árið um kring. Fyr-
irlesarar voru frá opinberum 
stofnunum og samtökum ferða-
þjónustufyrirtækja.  -gpp

Vel heppnuð málstofa um 
akstur á hálendi Íslands
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Efni sendist á: selfoss@prentmet.is

Aðalfundir deilda
FRJÁLSAR Aðalfundur frjálsíþróttadeildar
Umf.Selfoss verður haldinn í Tíbrá 
fimmtudaginn 7. mars kl. 20:00. Á dagskrá 
eru venjuleg aðalfundarstörf og eru allir velkomnir.Ársskýrsla

Ungmennafélags Selfoss
starfsárið 2010

FIMLEIKAR Um helgina fór fram 
bikarmót unglinga í hópfimleik
um fram í íþróttahúsi Vallaskóla 
á Selfossi. Þar kepptu 5. flokkur, 
4. flokkur og 3. flokkur í öllum 
deildum. Þetta var fyrsta mótið 
sem 5. flokkur keppti á þessu 
keppnisári og jafnframt fyrsta 
FSÍmótið hjá öllum í 5. flokki.

Selfoss átti tvö lið í 5. flokks
keppninni, 5. flokk 1 og 5. flokk 
2. Liðin áttu góðan dag, skemmtu 
sér vel saman og liðs og félags
and inn var mjög mikill. Keppnin 
gekk vel hjá báðum liðum og 
lenti Selfoss 1 í þriðja sæti og 
Sel foss 2 í níunda sæti. Bæði lið
in raðast í Adeild fyrir Íslands
mót og það er mikil spenna fyrir 
að keppa á því í lok apríl.

Selfoss átti fjögur lið í 4. 
flokki, eitt lið í Adeild, tvö lið í 
Bdeild og eitt lið í Cdeild. 
Skemmst er að segja frá því að 

Ævintýralegur sigur á Val
HANDBOLTI Selfoss landaði ævin
týra legum eins marks sigri á Val í 
seinustu viku, 2526, en úrslit in 
réðust á lokasekúndum leiksins. 
Það er alltaf boðið upp á spennu
leiki þegar Selfoss er ann ars veg
ar, leikurinn gegn Val var engin 
undantekning.

Jafnræði var með liðunum í 
fyrri hálfleik og skiptust liðin á 
að vera yfir. Selfoss einu marki 
yfir í hálfleik 1112. Valsmenn 
voru sterkari í upphafi seinni 
hálf leiks og skrefi á undan mest 
allan seinni hálfleikinn. En leik
ur inn er 60 mínútur og það vita 
Selfyssingar manna best. Þegar 
rúm mínúta var eftir var staðan 
jöfn, Selfyssingar fóru í sókn þar 
sem Nökkvi Dan Elliðason kom 
Selfyssingum yfir 2526 og um 
20 sekúndur eftir á klukkunni. 
Valur tók leikhlé og lagði upp í 
kerfi sem heppnaðist en leikmað
ur Vals nýtti ekki dauðafæri og 
því sigraði Selfoss.

Mörk Selfoss: Elvar Örn 7, 
Alexander Már og Atli Ævar 5, 
Haukur 3, Hergeir 2, Nökkvi Dan 
og Einar 2. Varin skot: Sölvi 8 og 
Pawel 4. esó

Öruggur sigur á FH
Selfoss sigraði FH með þremur 
mörkum, 2623, í fullri Hleðslu
höll í Olísdeildinni um helgina.

Selfyssingar byrjuðu af krafti 
og náðu fljótt að slíta sig frá FH

HANDBOLTI Stelpurnar töpuðu gegn 
Val í Olísdeildinni í sein ustu 
viku 1730.

Í upphafi leiks gekk báðum 
liðum illa að skora og voru mark
mennirnir frábærir, eftir 5 mín
útna leik var staðan 01 fyrir Val. 
Eftir það voru Valsstúlkur fyrri til 
að finna taktinn og náðu forustu 
sem þær fóru svo með inn í hálf
leik, 714. Selfoss byrjaði seinni 
hálfleikinn mun betur en þann 
fyrri og náðu að minnka muninn 
í 1115. Gestirnir höfðu lítinn 
húmor fyrir því og settu allt á 
fullt og keyrðu yfir okkar stelpur, 
staðan 1227 með 22 mínútur á 
klukkunni og leikurinn í raun 
búinn. Eins og fyrr segir endaði 
leikurinn svo 1730.

Mörk Selfoss: Ída Bjarklind 4, 
Perla Ruth, Sarah og Hulda Dís 
3, Kristrún 2, Sólveig Erla og 
Harpa Sólveig 1. Varin skot: 
Katrín Ósk 7 og Þórdís Erla 2.

Staða Selfoss er óbreytt eftir 
þessa umferð, liðið er sem fyrr á 

Einar Ottó sæmdur 
silfurmerki Umf. 
Selfoss
JÚDÓ Aðalfundur sunddeildar 
Selfoss fór fram í seinustu viku. 
Á fundinum var Einar Ottó 
Antonsson sæmdur silfur merki 
Umf. Selfoss fyrir gott og óeig
in gjarnt starf í þágu félagsins. 

Starf og rekstur deild ar innar 
er í góðum gangi og var stjórn 
deildarinnar öll endur kjörin 
und ir stjórn Birgis Júlíusar Sig
ur steinssonar.

Ný námskeið í 
ungbarnasundi

SUND Ný námskeið í Guggu
sundi – ungbarnasundi hefjast 
7., 8. og 9. mars. Kennt er 
einu sinni í viku í níu vikur. Í 
boði eru námskeið fyrir ung 
börn frá tveggja mánaða aldri 
upp í byrjendahópa barna á 
mörkum leikskóla og grunn
skóla. Kennari er Guðbjörg H. 
Bjarnadóttir íþróttakennari.
Nánari upplýsingar má finna á 
www.selfoss.net en skrán ing
ar og upplýsingar eru í síma 
848 1626.

ingum og á 18. mínútu var mun
ur inn orðinn sex mörk, 126. En 
þá svaraði FH fyrir sig og sókn
ar leikur Selfoss hvarf, staðan í 
hálf leik 138. Áfram héldu FH
ingar að saxa á forskotið á meðan 
Selfoss náði ekki að skora í heilar 
sautján mínútur. FH náði að 
minnka muninn niður í tvö mörk, 
1412, en nær komust gestirnir 
ekki og Selfoss sigldi öruggum 
þriggja marka sigri í höfn, 2623.

Mörk Selfoss: Atli Ævar 8, 
Hergeir og Elvar Örn 4, Haukur 
3, Nökkvi Dan, Alexander Már 
og Árni Steinn 2 og Guðni 1. 
Pawel varði 7 skot í leiknum.

Liðið er í öðru sæti Olísdeild
ar innar með 26 stig, stigi á eftir 
Haukum. Nú fær meistaraflokkur 
karla smá frí vegna bikarkeppn
innar næstu helgi og næsti leikur 
ekki fyrr en 18. mars fyrir norðan 
gegn KA. esó

Dýrmæt stig í toppbaráttunni

Það héldu Atla Ævari engin 
bönd gegn FH. Mynd: JÁE.

Toppliðið of stór biti í kvöld

botni deildarinnar með 4 stig. 
Þrem stigum fyrir ofan er HK. 
Markmiðið liðsins er að komast 
upp fyrir HK og í umspil um sæti 
í Olísdeildinni næsta vetur. 
Fjórar umferðir eru eftir og nóg 
af stigum í boði.

Næsti leikur hjá stelpunum er 
þriðjudaginn 12. mars í Safa mýr
inni þar sem þær munu etja kappi 
við Fram.

Ída Bjarklind var markahæst.
Ljósmynd: Umf. Selfoss/JÁE

Selfoss 1 gerði sér lítið fyrir og 
varð bikarmeistari 4. flokks – 
frá bær árangur hjá þessum stór
efni legu stúlkum sem hafa lagt 
mikið á sig fyrir þetta mót. Sel
foss 2 og Selfoss 3 kepptu í 
Bdeildinni og þar sigruðu Sel
foss 3 stelpur, virkilega flottar 
æfingar hjá stelpunum og dans
inn þeirra var yfirburðagóður. 
Selfoss 2 lenti í fjórða sæti eftir 
að hafa sýnt flottar æfingar og 
erum við mjög stolt af því að eiga 
tvö lið í topp fjórum í deildinni. 
Selfoss 4 mætti síðast til leiks, 
þær áttu góðan dag í gólfæfingum 
og skinu skært á gólfinu en því 
miður urðu ansi dýrkeypt mistök 
á dýnu og trampólíni. Þær end
uðu í áttunda sæti og eiga helling 
inni fyrir næsta mót.

Á sunnudeginum fór fram 
keppni í 3. flokki A og B. Selfoss 
átti þrjú lið í þeim flokki, tvö lið í 

Bdeild og eitt lið í Adeild. Í 
Bdeildinni voru þrettán lið sem 
kepptu og því voru veitt verðlaun 
fyrir efstu fimm sætin. Selfoss 2 
átti ágætan dag í keppni og varð í 
fimmta sæti, en þeim urðu á smá
vægileg mistök í keppninni svo 
þær eiga inni fyrir næsta mót. 
Sel foss 3 var að keppa á sínu 
fyrsta móti í vetur, en þær eru 
efnilegar stúlkur sem eiga mikið 
inni og lentu þær í þrettánda sæti. 
Selfoss 1 keppti í Adeildinni og 
áttu þær góðan dag á öllum 
áhöldum. Það skilaði þeim fjórða 
sætinu, sem er frábær árangur.

Í heildina var þetta frábær 
helgi hjá Selfoss liðunum, mikil 
leikgleði, metnaður og dugnaður 
í öllum. Skipulag og framkvæmd 
mótsins var til mikillar fyrir
mynd ar þar sem allir lögðust á 
eitt. Áfram Selfoss. bki

Góður árangur Selfyssinga á bikarmóti unglinga

Selfoss 3. flokkur 1.Selfoss 4. flokkur 3.

Selfoss 5. flokkur 1.

Selfoss 4. flokkur 4.

Selfoss 4. flokkur 2.

Selfoss 3. flokkur 3.

Selfoss 5. flokkur 2.

Selfoss 4. flokkur 1. Selfoss 3. flokkur 2.

Viktor S. Pálsson, formaður 
Umf. Selfoss, nældi silfur
merkinu í Einar Ottó (t.h).
Ljósmynd: Umf. Selfoss/GJ.
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Menningar- og bæjarhátíðin „Vor í Árborg 2019“″verður 
haldin 25.–28. apríl nk. Skipulagning er á undirbúningsstigi 
og hvers kyns tillögur að dagskráratriðum og/eða hugmynd-
um um menningarviðburði eru vel þegnar. Hér með er óskað 
eftir þátttöku félaga og samtaka, einstaklinga og áhuga-
hópa, fyrirtækja og stofnana. 

Fjölskylduleikurinn Gaman-saman sem fjölskylda″
verður áfram hluti af hátíðarhöldunum. Sértakt vegabréf 
verður gefið út með dagskrá hátíðarinnar sem stimplað 
verður í eftir þátttöku í atburðum og heimsóknum á viðburði. 
Vegabréfinu er síðan skilað inn eftir hátíðina og eiga 
þátttakendur möguleika á veglegum vinningum.

Áhugasamir hafi samband við Ólaf Rafnar Ólafsson, 
atvinnu- og viðburðafulltrúa, olafur.rafnar@arborg.is eða 
Braga Bjarnason, menningar- og frístundafulltrúa, 
bragi@arborg.is eða í síma 480 1900.

Með von um góðar undirtektir,
Íþrótta- og menningarnefnd 
Sveitarfélagsins Árborgar

Sunnlendinga 
lesa Dagskrána 
í hverri viku

82,2% Nei

Já

17,8%

82,2%

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Meistaramót Íslands í frjáls íþrótt
um var haldið í Kaplakrika í Hafnarfirði dagana 23. 
og 24. febrúar sl.

Sex keppendur af sambands svæði HSK tóku 
þátt í mótinu og settu þeir samtals sex HSKmet og 
unnu til tvennra verðlauna.

Sindri Freyr Seim Sigurðsson Umf. Heklu bætti 
HSKmetið í þremur flokkum í 200 m hlaupi inn an
húss. Sindri hljóp á 23,38 sek. og bætti met Dags 
Fannars Einarssonar í 16–17 ára flokki og 18–19 
ára flokki um 0,18 sek. Þá bætti hann HSKmet 
Haraldar Ein arssonar í 20–22 ára flokki um 0,06 
sek. Þess má geta að Haraldur á HSKmetið í karla
flokki sem er 22,90 sek.

Sveit HSK/Selfoss setti svo þrjú HSKmet í 
4x400 m hlaupi þegar hún hljóp vegalengdina á 
3:50,92 mín. Í sveitinni voru Sindri Freyr Seim 
Sigurðsson, Elías Örn Jónsson, Unnsteinn Reynis
son og Dagur Fannar Ein arsson. Þessi árangur er met 
í 16–17, 18–19 og 20–22 ára flokki.

Tveir keppendur frá HSK unnu til verðlauna. 

97. héraðsþing HSK 2019 verður haldið í íþrótta
húsinu á Lauga landi í Holtum fimmtudaginn 14. 
mars nk. Þingið hefst stund vís lega kl. 17:30 og 
þing slit verða um kl. 21:15. Þetta er í fyrsta skipti í 
109 ára sögu sambandsins sem þingið er haldið að 
kvöldi til í miðri viku. Lengst af voru þing in tveggja 
daga, en hafa verið haldin á einum degi frá árinu 
1995. Reyndar voru fyrstu aðal fundir sambandsins 
frá 1910– 1921 haldnir á einum degi.

Rétt til setu á þinginu eiga 125 fulltrúar frá 57 
aðildarfélögum HSK og tveimur sérráðum sam
bands ins, auk gesta.

Á þiningu verður í fyrsta sinn kunngjört val á 
íþróttakarli og íþróttakonu HSK, en reglugerð um 
kjör á íþróttamanni HSK var breytt á héraðsþingi 
2018. Fram vegis verða íþróttakarl og íþrótta kona 
HSK valin úr röðum þeirra sem tilnefnd eru í ein
stökum grein um.

Þessa dagana er unnið að loka undirbúningi þings

GLÍMA Héraðsmót HSK í glímu 
fór fram á Laugarvatni laugardag
inn 23. febrúar sl. Keppni hófst 
kl. 12:00 og var keppt í flokkum 
drengja og stúlkna frá 11 ára og 
yngri til unglingaflokka.

Í fullorðinsflokkum var glímt 
um Bergþóruskjöldinn í kvenna

Keppendur í flokki drengja 11 ára og yngri.

Jana Lind og Jón Gunnþór 
Skjaldarhafar HSK 2019.

Sigurlið Dímonar í stiga keppn
inni í stúlknaflokkum.

Sigurlið Þjótanda í stigakeppn
inni í drengjaflokkum.

Keppendur í flokki stúlkna 11 ára og yngri.

Jón Gunnþór vann Skarphéðinsskjöldinn í fyrsta sinn
flokki í 18. skipti og Skarphéðins
skjöldinn í karlaflokki í 95. 
skipti. Jana Lind Ellertsdóttir 
Umf. Laugdæla sigraði kvenna
flokkinn í fjórða sinn og Jón 
Gunnþór Þorsteinsson Umf. 
Þjót anda hampaði Skarphéðins
skildinum í fyrsta sinn. Alls 

mættu 44 kepp endur til leiks frá 
fimm félögum á HSKsvæðinu.

Dómarar og ritarar komu úr 
röðum Skarphéðinsmanna og eru 
þeim þökkuð góð störf

 SG

Myndir: Stefán Geirsson

Boðhlaupssveit HSK sem setti met í þremur flokk
um í 4x400 hlaupi. F.v.: Dagur Fannar Einars
son, Unnsteinn Reynisson, Elías Örn Jónsson og 
Sindri Freyr Seim Sigurðsson.

Sex HSK-met sett á Meistaramóti Íslands í frjálsum

Fjóla Signý Hannesdóttir varð önnur í 60 m grinda
hlaupi kvenna og Dagur Fannar Einarsson varð 
þriðji í 60 m grindahlaupi karla. eo

ins og þá er kjörnefnd sambandsins að störfum, en 
nefndin hefur það verkefni að koma með tillögu að 
nefndar og stjórnarskipan HSK 2019. 

Upplýsingar um fulltrúafjölda félaga og ráða og 
dagskrá þings ins má sjá á www.hsk.is. eo

Ásahreppur hefur einu sinni áður boðið til hér aðs
þings. Myndin hér að ofan er frá þingi árið 2007.

Héraðsþing HSK haldið í fyrsta sinn í miðri viku

Lagerstarf í framsæknu 
framleiðslufyrirtæki

Icelandic Water Holdings hf. óskar eftir að ráða starfs-
mann á lager til starfa í verksmiðju félagsins að Hlíðar-
enda í Ölfusi.Vinnutími er milli kl. 13.00 og kl. 21.00 
alla daga nema föstudaga. 

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu eða kunnáttu af 
lagerstörfum og geti unnið sjálfstætt. Lyftarapróf er krafa.

Icelandic Water Holdings tappar vatni á flöskur undir 
vörumerkinu Icelandic Glacial. Stærstur hluti framleiðsl-
unnar er til útflutnings og er Icelandic Glacial nú selt í 
yfir 25 löndum um allan heim. Ört vaxandi eftirspurn á 
erlendum mörkuðum kallar á aukin umsvif. Því leitum 
við að duglegum og jákvæðum aðila til að slást í hóp 
framúrskarandi starfsfólks. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til: 
kristinn.oskarsson@icelandicglacial.com. 
Frekari upplýsingar gefur Kristinn Óskarsson í 
síma 412 2100.
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Eyravegi 23, Selfossi // 555-1314

Ófelía
Stórar lausar peysur njóta vaxandi vinsælda 

og tekur uppskrift vikunnar mið af því. 
Peysan er fljótprjónuð á  prjóna númer 7 og er 
upplagt verkefni fyrir byrjendur. Garnið heitir 
Ófelía, 86% ull, 10% acryl og 4% nælon og 
fæst í nokkrum fallegum litum. Peysan er létt 
og fellur laust en er um leið hlý og áferðar-
falleg. 
Stærðir: s-m-l
Efni: 6 - 7 - 8 dk Ófelía, hringprjónar nr. 7, 80 
sm og 40 sm. Prjónanælur, prjónamerki.

Uppskrift:  
Bolur: Fitjið upp 136 - 144 - 152 l á prjón nr. 
7, tengið í hring og prjónið stroff 1 sl og 1 br 
alls 3 umferðir. Prjónið því næst slétt þar til 
bolur mælist 41 - 43 - 45 sm. Prjónið 68 - 72 
- 76 l setjið síðustu 4 l  á nælu, prjónið 64 - 68 
- 72 l og setjið næstu 4 l á nælu.

Ermar: Fitjið upp 32 - 34 - 36 l á prjón nr. 7, 
tengið í hring og prjónið stroff 1 sl og 1 br alls 
3 umferðir. Prjónið slétt en aukið út um 2 l í 
upphafi og lok 4. hverrar umferðar þar til alls 
eru 50 - 54 - 58 l á prjóninum. Prjónið þar til 
ermi mælist 42 - 44 - 46 sm. Setjið 4 l á undir-
ermi á nælu. Prjónið ermina upp á bolinn og 
prjónið aðra ermi eins.

Axlastykki: Setjið merki við samskeyti 
erma og bols, alls 4. Prjónið áfram í hring. Í 
annarri hverri umferð er næst síðasta lykkja 
fyrir prjónamerki tekin laus af, næsta lykkja 
prjónuð sl og lausu lykkjunni steypt yfir, 
prjónið næstu 2 l saman. Gerið eins við öll 
samskeytin.

Í lok úrtökuumferðarinnar þegar 26 - 28 - 
30 l eru á framstykki eru prjónaðar 9 l, setjið 

prjónamerki, prjónið brugðið til baka þar til 
komnar eru 9 l á framstykki, þá er snúið við. 
Prjónið slétt til baka og haldið úrtökum áfram, 
prjónið þar til 4 l eru að prjónamerkinu, færið 
merkið hingað, snúið við og prjónið brugðið 
til baka, þar til 4 l eru að prjónamerkinu, færið 
prjónamerkið. *Snúið við, prjónið slétt með 
úrtökum til baka þar til 3 l eru að merkinu, 
færið merkið, prjónið þar til 3 l eru að merki, 
færið merkið.* Endurtakið *-* einu sinni. Nú 
ættu að vera 52 - 56 - 60 l á prjóninum. Prjón-
ið þá áfram í hring 1 sl, 1 br, alls 10 sm. Fellið 
laust af.

Gangið frá endum, skolið úr mildu sápu-
vatni og leggið til þerris.

Uppskrift: Þóra Þórarinsdóttir.

Góður félagsskapur er gulls 
ígildi. Kvenfélögin, Lions, 

Kiwanis, Rotary, björgunarsveit-
ir, Rauði krossinn, sjúklingafé-
lögin, kórar, leikfélög, og svo 
mætti lengi telja hafa um árabil 
lagt mikið af mörkum til sam-
félagsins. Helsti drifkraftur og 
styrkur slíkra félaga eru einstak-
lingar sem starfa af eldmóði og 
gleði og gefa tíma sinn. Trúlega 
væri margt öðruvísi ef enginn 
tæki þátt í félagsstarfi sem þessu. 

Sem dæmi ef þú lítur í kring-
um þig inni á heilsugæslustöðv-
um og sjúkrahúsum eru mörg 
tæki þar til lækninga og stuðn-
ings styrkt af félagasamtökum. 
Ef þú lendir í háska í óbyggðum 
er björgunarsveitarfólk tilbúið 
að leggja niður vinnu eða standa 
upp frá fjölskylduboðinu til að 
koma þér til bjargar. Ef þú lendir 
í veikindum taka sjúklingafé-
lögin utan um þig og veita þér 
stuðning. Ungmenna- og íþrótta-
félög eru að stóru leyti byggð 
upp af sjálfboðaliðum, í stjórn-
um félaga, deilda, skipulagningu 
móta, fjáröflun og utanumhald í 
kringum iðkendur/liðin. 

Félagsþörf og félagslyndi 

einkennir þá einstaklinga sem 
ákveða að taka þátt. Það er gam-
an að vera í góðum félagsskap 
með góð markmið s.s. hjálpsemi, 
samkennd, vilja til að efla sam-
félagið og leggja sitt af mörkum 
til að gera gott samfélag betra og 
það eflir einstaklinginn sem tek-
ur þátt.

Þegar Kvenfélag Grímsnes-
hrepps var stofnað, voru mark-
miðin helst þau að efla samúð 
og samheldni í nærsamfélagi. 
Í áranna rás hefur starfsemi fé-
lagsins tekið breytingum, en 
markmiðið hefur ávallt verið að 
efla nærsamfélagið.

Málþing á Borg
Kvenfélag Grímsneshrepps er 
100 ára á þessu ári og á þessum 
tímamótum viljum við staldra 
við, velta fyrir okkur gildum og 

áherslum til framtíðar og þess 
vegna efnum við til málþings á 
Borg í Grímsnesi, laugardaginn 
9. mars nk. Ketill Berg Magn-
ússon, formaður Almanna-
heilla, mun setja málþingið og 
stýra því. Forseti Íslands. hr. 
Guðni Th. Jóhannesson, ávarp-
ar samkomuna og erindi flytja 
Ingrid Kuhlman, þjálfari, ráð-
gjafi og framkvæmdastjóri, 
Þekkingar miðlunar, Helgi Kjart-
ansson, oddviti Bláskógabyggð-
ar og þátttakandi í ungmenna- 
og íþróttastarfi í gegnum tíðina, 
Vilborg Eiríksdóttir varaforseti 
KÍ, Halldóra Hjörleifsdóttir, fé-
lagi í björgunarsveit, kvenfélagi 
og oddviti Hrunamannahrepps 
og Anna María Snorradóttir, 
framkvæmdastjóri hjúkrunar á 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands. 
Að erindum loknum verða pall-
borðsumræður. Málþinginu lýk-
ur um kl. 13. 

Allir þeir sem áhuga hafa eru 
hjartanlega velkomnir til okk-
ar á Borg í Grímsnesi laugar-
daginn 9. mars nk. húsið verður 
opnað kl. 10:15. Heitt verður á 
könnunni, en málþingið byrjar 
kl. 10:30.

Hvaða gildi hafa félagasamtök í þínu nærsamfélagi?

Laufey 
Guðmundsdóttir,
Formaður kven-
félags Grímsnes-
hrepps.

Kvæðamannafélagið Árgali
Fundur í Kvæðamannafélaginu Árgala verður 11. mars nk. 

Formaðurinn er hress á ný.

Fundur byrjar kl. 20:00 að vanda og lýkur kl 22:00. 
Dagskrá verður hefðbundin, kveðnar óskastemmur og 

kíkt í nýju bókina „Segulbönd Iðunnar“. Hafið með ykkur 
nýortar vísur fyrir Skáldu og kveðið þið sem viljið.

Stjórn Árgala

Íslandshótel auglýsa eftir
3ja herbergja íbúð

á Selfossi í langtímaleigu. 

Íbúðin er fyrir litla fjölskyldu 
sem starfar á svæðinu.

Reglusemi og góðri umgengni heitið. 

 Íbúðin þarf að vera í góðu ástandi. 
Þarf að vera laus frá júní 2019.

Vinsamlegast hafið samband
við Óskar Finnsson 

oskar@islandshotel.is
Sími: 660 6060
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Tekið hefur til starfa nýtt fyr-
irtæki, PogP á Selfossi sem 

sérhæfir sig í pústviðgerðum, 
pólýhúðun og sandblæstri. „Mig 
langaði alltaf að opna mitt eigið 
verkstæði. Þá kom upp sú hug-
mynd dfað opna pústþjónustu 
samhliða almennum bílavið-
gerðum en pústþjónusta hef-
ur ekki verið á Selfossi í mörg 
ár. Við þetta bættist svo pólý-
húðun og sandblástur, en ég hef 
komið upp góðri aðstöðu fyrir 
hvort tveggja á verkstæðinu 
hér í Gagnheiðinni, segir Ágúst 
Bachmann, eigandi verkstæð-
isins. Ágúst hefur verið lengi 
viðloðandi bílaviðgerðir og 
vann lengst af hjá Toyota á Sel-
fossi áður en hann fór út í eigin 
rekstur. 

„Við erum ákaflega vel út-
búnir hér og getum tekið allar 
stærðir ökutækja til okkar í púst-
þjónustu og eins smáviðgerðir 
eins og t.d. spindla, hjólalegur 

Pústþjónusta að nýju á Selfossi 

og þess háttar, þar sem miðað 
er við að ökutækið verði klár 
samdægurs. Þá er ég með efn-
issölu, sérsmíði og á svo stöðl-
uð pústkerfi fyrir flest ökutæki. 
Hvað pólýhúðunina varðar erum 
við með fjölmarga liti á lager og 
getum útvegað það sem hugur-
inn girnist í þeim efnum. Við 

höfum tekið mikið af boddý-
hlutum og felgum ýmiskonar til 
meðhöndlunar, en efnið er afar 
sterkt og endingargott. Sand-
blásturinn er svo hluti af þessu 
þannig að við erum að blása og 
hreinsa upp hlutina áður en við 
húðum þá,“ segir Ágúst að lok-
um. -gpp

Í janúar sl. sendi Sorpstöð 
Suðurlands frá sér tilkynningu 

þess efnis að aukin flokkun úr-
gangs væri forgangsmál sveitar-
félaganna á Suðurlandi, enda sé 
vönduð flokkun forsenda þess 
að lágmarka magn og kostnað 
vegna þess úrgangs sem senda 
þarf til eyðingar. Sem viðbrögð 
við þessu var ákveðið að hefja, 
til viðbótar við bláu tunnuna, 
flokkun í brúna tunnu fyrir líf-
rænan úrgang í Sveitarfélaginu 
Árborg. Með því skrefi tekst að 
draga úr úrgangsmagni sveitar-
félagsins sem þarf að farga. 
Samhliða því verður einfaldara 
að koma óendurvinnanlega 
sorpinu í farveg. Í raun er mark-
mið stjórnvalda að óheimilt 
verði að urða lífrænan úrgang í 
framtíðinni. „Það er ánægjulegt 
að taka þetta skref þó það þurfi 
að gerast ansi hratt í ljósi stöð-
unnar í sorpmálum á svæðinu. 
Ég hef trú á því að íbúar hér í 
Árborg taki verkefninu fagnandi 
og hefji flokkunina um leið og 
tunnurnar berast heim að húsi. 
Starfsmenn Íslenska gámafé-
lagsins eru nú um þessar mund-
ir að heimsækja íbúa og fræða 
þá um verkefnið,“ segir Jón 
Tryggvi Guðmundsson, fram-
kvæmda- og veitustjóri Svf. Ár-
borgar.

Breytingar á sorphirðu í Árborg

Íbúar ánægðir með 
aukna þjónustu
Í Árborg hefur hluti íbúa nú 
þegar fengið til sín starfsmann 
frá Íslenska gámafélaginu sem 
kynnir verkefnið og svarar 
spurningum um flokkunina. Í 
samtali við Jón Þóri Frantzson, 
forstjóra ÍGF í gærkvöldi sagði 
hann: „Það er vel tekið á móti 
okkur og fólk er almennt afar 
jákvætt fyrir þessu. Það er skiln-
ingur á þessu verkefni því flest-
ir þekkja forsöguna. Ég hef þó 
tekið eftir að margir hafa beðið 
eftir þessu og eru ánægðir með 
að þessi þjónusta sé loks í boði 
í Árborg.“

Íbúar fara vel af stað inn í 
flokkunina í Árborg en samhliða 

kynningunni er gefin rúlla af 
niðurbrjótanlegum maíspokum 
sem brotna niður í jarðgerðinni 
en plastpokar mega alls ekki 
fara í brúnu tunnuna. Íbúar geta 
svo nálgast, kjósi þeir svo, að 
fá körfur undir úrganginn sem 
hentar vel inni í eldhúsi. Bæk-
lingur með fræðsluefni um 
flokkun berst íbúum sem eft-
irfylgni við verkefnið á næstu 
dögum en þar gefur að líta breytt 
sorphirðudagatal, en allar tunn-
ur verða losaðar á þriggja vikna 
fresti hér eftir.

Moltan ákjósanleg-
ur jarðvegsbætir
Lífræni úrgangurinn verður 
jarðgerður og breytt í svo-
kallaða moltu. Moltan er afar 
næringarríkur áburður sem 
getur nýst víða. „Árborg mun 
leita fjölbreyttra leiða til að 
nýta afurðina sem kemur út úr 
jarðgerðinni. Samkvæmt upp-
lýsingum frá Íslenska gámafé-
laginu er um að ræða afurð sem 
t.d. hentar mjög vel til land-
græðslu en getur einnig nýst 
sem yfirlag og í manir. Þá eru 
íbúar einnig hvattir til að koma 
fram með hugmyndir, seg-
ir Gísli Halldór Halldórsson, 
bæjar stjóri Árborgar.  -gpp

Ný sýning, sem ber heitið 
Flæði, eftir Ernu Lúðvíksdóttur 
er næsta sýning í Listagjánni í 
Bókasafni Árborgar á Selfossi. 
Sýningin opnar 9. mars nk. 

Erna er fædd á Akranesi en 
flutti ung austur fyrir fjall. Hún 
bjó um tíma í Fljótshlíðinni en 
kom þaðan á Selfoss og bjó þar 
í allmörg ár. Hún er sjálfmennt-
uð í myndlist og vinnur yfirleitt 
í olíu. Málverkin fæðast á mis-

Flæði opnar í Listagjánni 9. mars
jafnan hátt en yfirleitt segist 
Erna bara byrja og svo flæði 
myndirnar fram „Ég hef mikla 
ánægju af að mála og takast á 
við þær áskoranir sem upp koma 
og þarf að leysa úr,“ segir hún.  

Sýningin sem er fyrsta einka-
sýning Ernu er jafnframt sölu-
sýning. 

Allir eru hjartanlega vel-
komnir á opnunina laugardaginn 
9. mars kl. 14:00. Erna Lúðvíksdóttir

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í: 
„Malbiksyfirlagnir 2019“

Verklok eru 1. ágúst 2019.

Verkið felur í sér malbiksyfirlagnir í Árborg.  Fræsa skal 
samskeyti þar sem nýtt malbik kemur að eldra malbiki. 
Hækka skal niðurfallsristar, brunnlok og spindilhús eftir 
því sem við á. Eftir að gert hefur verið við stakar malbiks-
skemmdir skal leggja malbiksyfirlag á göturnar. 
Miðað er við að hjólfarafylla og fylla í smærri malbiks-
skemmdir s.s. steinlos og minniháttar sig í einni yfirlögn. 
Límbera skal á allt eldra malbik sem lagt verður yfir.

Helstu magntölur eru:
Fræsing    100 m
Malbik, útlögn og líming  10000 m² 
Malbik, efni   1000 tonn

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 
mánudeginum 4. mars 2019.  Þeir sem hyggjast gera 
tilboð í verkið skulu hafa samband við Bárð á skrifstofu 
Eflu á Suðurlandi í síma 412 6908, eða með tölvupósti í 
netfangið bardur.arnason@efla.is og gefa upp nafn, heim-
ilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin 
send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofu, Austurvegi 1-5, 
800 Selfossi fyrir kl. 11.00 mánudaginn 25. mars 2019 
og verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

Framkvæmda- og veitusvið Árborgar

Útboð

Komdu til okkar á Selfoss og 
við græjum þetta fyrir þig!

FermingaR
Boðskort

Við prentum
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Þemadagar hjá yngsta- og 
miðstigi Vallaskóla stóðu yfir 
dagana 27. febrúar - 1. mars. 
Yfirþemað að þessu sinni var 
„Á grænni grein“ og vísar í um-
sóknarferli skólans um að verða 
grunnskóli á Grænni grein og fá 
að flagga grænfána Landvernd-
ar.

Markmiðið að þessu sinni var 
að vinna með umhverfismennt 
og endurnýtingu ásamt því að 
tengja hugtakið Á grænni grein 
við vellíðan, hreyfingu og góð 
samskipti og samvinnu. Stöðv-
arnar voru margar og fjölbreytt-
ar og voru starfsmenn sammála 
um að þetta hafi heppnast vel.

Á yngsta stigi var unnið með 

Þemadagarnir „Á grænni grein“ í Vallaskóla
sköpun úr endurnýtanlegu efni 
á nokkrum stöðvum. Börnin 
bjuggu til hljóðfæri og fengu 
jafnframt að spila á þau og skapa 
tónlist. Í heimilisfræði unnu þau 
með fá hráefni og fengu m.a. 
fræðslu um matarsóun og fleira. 
Þau fóru í jóga og hugarfrelsi, 
bjuggu til gjafapoka, kort og 
umslög úr gömlum blöðum svo 
eitthvað sé nefnt.

Útivera hluti af þemadögum
Á miðstigi var líka unnið með 
endurnýtanlegan efnivið. Börn-
in bjuggu til mósaík-listaverk, 
ófu úr gömlum textílefnum, fóru 
í Zúmba og hreyfingu, bjuggu 
til veggspjöld með fræðslu um 

umhverfismennt og jörðina okk-
ar, endurnýttu gamla boli og 
breyttu þeim í innkaupapoka og 
sitthvað fleira. Jafnframt fóru 
nemendur af báðum stigum út í 
hreyfingu og leiki. Yngsta stigið 
fór í göngutúr um nærumhverfið 
og í leiki og miðstigið var með 
útiratleik.

Við þökkum foreldrum kær-
lega fyrir innlitið á föstudaginn. 
Það var gaman að sjá hvað 
margir komu í heimsókn. Við 
hvetjum ykkur til að aðstoða 
okkur við innleiðingu Græn-
fánans. Hjálpumst að, flokkum, 
endurnýtum og hugsum vel um 
jörðina okkar.  

 Myndir: GPP
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Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
kynnt lýsing að eftirfarandi breytingu á deiliskipulagi.

Vesturhlíð, land úr landi Haga, Rangárþingi ytra 
Landeigandi hefur fengið heimild sveitarstjórnar Rangárþings 
ytra til að leggja fram deiliskipulag af jörð sinni. Samkvæmt 
fyrirliggjandi áformum verður jörðin nýtt undir ferðaþjónustu 
tengda hestamennsku, reisa á íbúðarhús og skemmu fyrir 
lögbýli ásamt reiðhöll. Jafnframt er gert ráð fyrir stórum ein-
býlishúsum í ferðaþjónustu, tjaldsvæði fyrir skipulagða hópa á 
vegum staðarhaldara ásamt frístundahúsalóðum á 3 stöðum á 
jörðinni.

Lýsingin er til kynningar á opnunartíma hjá skipulagsfull-
trúa, Suðurlandsvegi 1-3, Hellu og á heimasíðu Rangárþings 
ytra, www.ry.is Skila má ábendingum við efni lýsingar til 
skipulagsfulltrúa Rangárþings ytra í síma 488 7000 eða 
með tölvupósti, birgir@ry.is.

Kynningu lýsingar lýkur föstudaginn 22. mars 2019, 
kl. 15.00.

Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til 
akipulagsfulltrúa Rangárþings ytra í síma 488 7000 eða 
með tölvupósti, birgir@ry.is.

Haraldur Birgir Haraldsson, 
skipulagsfulltrúi.

Auglýsing um skipulagsmál 
í Rangárþingi ytra

MÆLASKIPTI
Selfossveitur munu á árinu skipta úr hitaveitu-
mælum framleiddum árið 2014 á dreifisvæði 
veitunnar í Árborg.

Það er von okkar að viðskiptavinir taki vel á móti 
fulltrúum Selfossveitna og að þeir hafi greiðan 
aðgang að inntaki og mælagrind.

Hægt er að senda fyrirspurnir í tölvupósti á net-
fangið selfossveitur@selfossveitur.is. Upplýsingar 
eru einnig veittar á afgreiðslutíma mánudaga til 
föstudaga frá kl. 10:00 – 16:00 í síma 480 1900.

STÓRA VINNUVÉLANÁMSKEIÐIÐ 
VERÐUR HALDIÐ Í APRÍL EF 

NÆG ÞÁTTTAKA NÆST.
Skráning er hafin hjá gudni@okuland.is

Unnið í samvinnu við Ökuskóla Nlv.

Ökuland ehf.

Kt. 460605-0670
Bnr. 0130-26-414606

Ökuland ehf.

Kt. 460605-0670
Bnr. 0130-26-414606

Gunnar
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Sími 482 1944
selfoss@prentmet.is
Eyravegur 25, Selfoss

Ný þjónusta á Selfossi

Framkallaðu myndirnar 
þínar hjá okkur!

Á 9. fundi bæjarstjórnar Ár-
borgar þann 27. febrúar 

sl. tók ég til máls undir lið 29 
þar sem lögð var fram skýrsla 
Haraldar L. Haraldssonar hag-
fræðings á stjórnsýsluúttekt 
Sveitarfélagsins Árborgar. Lýsti 
ég yfir ánægju minni með að 
hafa fengið þessa skýrslu í hend-
urnar og í henni kæmi ýmislegt 
gagnlegt í ljós sem nýta mætti 
til að bæta hag sveitarfélagsins 
bæði fjárhagslega og samfélags-
lega. Sem dæmi um það minnt-
ist ég á að í einhverjum tilfellum 
liti út fyrir að stjórn sveitarfé-
lagsins hefði verið að spara sér 
til ógagns eins og ég orðaði það. 
Við þessum orðum firrtust mjög 
bæjarfulltrúar D-lista sem átt 
hafa sæti í bæjarstjórn sveitar-
félagsins undanfarin ár og töldu 
að ég væri að halda einhverju 
fram sem ekki stæðist eða ég 
hefði ekki vit á. Ekki ætla ég að 
rekja það frekar en bendi fólki 
á að hægt er að horfa á fundinn 
á Facebook-síðu sveitarfélags-
ins en sú ánægjulega nýbreytni 
var tekinn upp á þessum fundi 
að hann var í beinni útsendingu 
í hljóð og mynd og verður sá 
hátturinn hafður á eftirleiðis.

Að spara sér til ógagns
En aftur að orðum mínum að 
spara sér til ógagns. Síðan ég tók 
við formennsku í bygginga- og 
skipulagsnefnd hef ég lagt mig 
fram við að kynna mér vel starf-
semi skipulags- og bygginga-
sviðs og kom fljótt í ljós að 
þar var ekki allt með felldu. 
Þrátt fyrir mikið álag, allt að 
því ómanneskjulegt, undanfarin 
ár sökum mikillar fjölgunar í 
sveitarfélaginu hefur sviðið liðið 
fyrir manneklu sem gert hefur 
það að verkum að starfsmenn 
þess komast ekki yfir öll þau 
verkefni sem þeim ber að sinna. 
Af þeim sökum hafa þeir þurft 
að forgangsraða og hefur það 
bitnað beint á tekjuöflun sveitar-
félagsins vegna þess að eitt af 

þeim verkefnum sem ekki hefur 
verið hægt að sinna er skrán-
ing byggingarstiga fasteigna til 
fasteignamats ríkisins en á þeim 
byggja fasteignagjöldin sem 
innheimt eru af sveitarfélaginu. 
Af þeim sökum er sveitarfélag-
ið að tapa peningum á hverjum 
degi og eins og flestir vita má 
það illa við því að fullnýta ekki 
tekjustofna sína. Það sem er líka 
athugavert við að ekki næst að 
skrá byggingarstig fasteigna 
jafn óðum og breytingar verða, 
er að í því felst mismunun milli 
íbúanna, þar sem sá sem er 
með rétt byggingarstig skráð á 
sinni fasteign greiðir hærri fast-
eignagjöld heldur en sá sem er 
ekki með það rétt skráð þó svo 
að báðar fasteignir séu á sama 
byggingarstigi.

Endurskipulagning bygginga- 
og skipulagssviðs
Það hefur því verið ljóst í 
nokkurn tíma að það þarf að ráð-
ast í gagngera endurskipulagn-
ingu á bygginga- og skipulags-
sviði. Það verður m.a. gert með 
því að fjölga starfsfólki, uppfæra 
skráningarkerfi og verkferla 
ásamt því að taka í notkun raf-
ræn samskipti og sjálfvirkni, þar 
sem það á við, og auka þannig 
skilvirkni sviðsins og bæta af-
komu þess, bæði fjárhagslega 
og m.t.t. vellíðan og ánægju 
starfsfólksins. Á þann hátt er 
brugðist við ábendingum starfs-
manna sviðsins og þjónustan við 
íbúana aukin. Þessi vinna er nú 
þegar hafin enda trúum við því 
ekki að það sé hagstæðara að 
kasta krónunni og hirða aurinn.

Að kasta krónunni og 
hirða aurinn

Sigurjón Vídalín 
Guðmundsson,
bæjarfulltr. 
Á-lista og for-
maður bygginga- 
og skipulagsn.
Árborgar.

Mánudaginn 11. febrúar fór 
hópur nemenda úr 9. og 

10. bekk sem eru í lögfræði-
vali í heimsókn í Héraðsdóm 
Suðurlands. Þar tók á móti okk-
ur aðstoðarmaður dómara hún 
Sólveig Ingadóttir, en hún er 
löglærður fulltrúi og sinnir ýms-
um störfum hjá dómnum. Sól-
veig útskýrði fyrir nemendum 
hvar hver situr í dómssalnum 
og hvert hlutverk hvers og eins 
er ásamt ýmsu öðru sem við-
kemur dómnum. Að því loknu 
fengu nemendur að spyrja hana 
ýmissa spurninga sem á þeim 
brunnu. Upp úr þessu spunnust 
mjög líflegar umræður sem allir 
höfðu gaman af. Þetta var mjög 
fróðleg og skemmtileg ferð og 

höfðu nemendur orð á því hvað 
dómssalurinn kom þeim á óvart. 
„Hann er svo lítill og krúttaður.“ 
Nemendur þökkuðu Sólveigu 
fyrir frábærar og fræðiandi mót-
tökur. 
 Fyrir hönd lögfræðivals. 

 María Ágústsdóttir, kennari

Sunnulækjarskóli heimsækir 
Héraðsdóm Suðurlands
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Jóhanna M. 
Hjartardóttir

Menningar- og 
frístundafulltrúi í 
Hveragerði

Vantar þig nýjan pall, 
nýtt þak eða 
jafnvel nýtt hús?

Við tökum að okkur 
ýmiskonar viðhalds- og 

nýsmíðaverkefni.

Hrímgrund ehf, Þorlákshöfn
hrimgrund@simnet.is - Sími 893 8018

Bæjarstjórn Ölfuss hefur samþykkt að auglýsa tillögu að 
deiliskipulagi í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010.

Deiliskipulag tekur yfir hluta af jörðinni 
Fiskalón í Ölfusi fyrir fiskeldi.

Skipulagslýsing var kynnt opinberlega og tillagan send til 
lögboðinna aðila samkvæmt 2. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010.

Um er að ræða þrjár lóðir, lóð A -Fiskalón L171701 sem ligg-
ur beggja vegna Þorlákshafnarvegar. Lóðin er 83.047 m2. 
Gert er ráð fyrir atvinnuhúsnæði innan byggingarreits fyrir 
fiskeldi auk kerja og tæknibúnaðar sem tengist starfseminni. 
Mesta hæð bygginga frá botnplötu má vera 12 m, hæðafjöldi 
má vera tvær hæðir. Þakhalli frá 1° til 15°. Nýtingarhlutfall 
allt 0,15. Heimilt er að setja allt að 2 m háa netgirðingu 
umhverfis athafnasvæðið. Aðkoma að lóðunum er frá Þor-
lákshafnarvegi.

Lóðir B, Fiskalón 3822 m2 og lóð C, Bakrangur 2500 m2, þar 
má byggja einbýlishús upp á tvær hæðir auk kjallara. Þak-
halli frá 1° til 45°. Nýtingarhlutfall 0,25.

Framkvæmdin er háð leyfum samkvæmt skipulagslögum 
auk laga nr. 80/2012 nr. 71/2008, nr. 9/2009, og nr. 7/1998. 
Einnig reglugerðum nr. 1170/2015, nr. 798/1999 auk leið-
beiningarrits UST þar um nr. 3/2004.

Minjastofnun bendir á garða sem liggja utan skipulagssvæð-
is og skulu vera merktir inn á skipulagsuppdrátt. Heilbrigð-
iseftirlit Suðurlands hefur farið yfir skipulagslýsinguna og 
tillögu að deiliskipulaginu og gerir ekki athugasemdir við 
lýsinguna.

Vegagerðin samþykkir ekki krosstengingu á milli lóða sitt 
hvoru megin við Þorlákshafnarveg, en samþykkir að veg-
tenging á milli svæða ofan og neðan Þorlákshafnarvegar 
verði minnst 50 m. 

Tillögur liggja frammi á bæjarskrifstofum Ölfuss, Hafnarbergi 
1, 815 Þorlákshöfn frá 6. mars 2019 til 17. apríl 2019. Einnig 
er auglýsingin og tillögur á heimasíðu Ölfus, www.olfus.is. 
Athugasemdir eða ábendingar skulu vera skriflegar og ber-
ast í síðasta lagi 17. apríl 2019 annaðhvort á heimilisfangið 
Hafnarberg 1, 815 Þorlákshöfn eða á netfangið sigurdur@
olfus.is.

F. h. Sveitarfélagsins Ölfuss, Sigurður Ósmann Jónsson

Sveitarfélagið Ölfus 
deiliskipulag

Hveragerðisbær hefur 
ákveðið að bætast í hóp 

þeirra sveitarfélaga sem vinna í 
samstarfi við Embætti landlækn-
is að Heilsueflandi samfélagi 
en bæjarráð samþykkti tillögur 
menningar- og frístundafulltrúa 
þann 21. febrúar sl. Vinna við 
innleiðingu Heilsueflandi sam-
félags mun því hefjast sem fyrst.

Í Hveragerðisbæ hefur heilsa 
og líðan íbúa verið í fyrirrúmi 
og um leið hefur stuðning-
ur við menningar-, íþrótta- og 
frístundahópa verið liður í að 
byggja upp öruggari starfs-
vettvang þessara hópa. Grunn-
skólinn í Hveragerði hefur haf-
ið vinnu í átt að heilsueflandi 
grunnskóla og því telur bæjar-
stjórn að mikilvægt sé að stíga 
skrefið saman í átt að sameig-

inlegu markmiði í breiðu sam-
starfi. Heilsueflandi samfélag 
tengir saman almenna lýðheilsu 
allra bæjarbúa, skóla og vinnu-
staða.

Í liðinni viku hófst heilsu-
eflingarverkefni fyrir eldra fólk 
60+ og var þátttakan frábær. Um 
78 íbúar mættu í heilsufarsmæl-
ingar en dagskrá átaksins byggir 
á styrktarþjálfun, þolþjálfun og 
fræðslufyrirlestrum um nær-
ingu, líkamsrækt og andlegt 
heilbrigði. Jónína Benedikts-
dóttir, heilsumarkþjálfi, leiðir 
verkefnið fyrir hönd Hvera-

gerðisbæjar í samstarfi við félag 
eldri borgara.

Í Heilsueflandi samfélagi 
falla áherslur vel að stefnu 
bæjarfélagsins hvað varðar 
stefnumótun og aðgerðir á öll-
um sviðum og allir hafa þar 
hlutverki að gegna. Unnið er 
með áhrifaþætti heilbrigðis og 
vellíðanar s.s. félags-, efnahags- 
og menningarlegar aðstæður, 
manngert og náttúrulegt um-
hverfi til að skapa sem ákjós-
anlegastar aðstæður í lífi, leik 
og starfi fyrir fólk á öllum ævi-
skeiðum.

Heilsueflandi samfélag í Hveragerði

Það þarf ekki að leita langt 
yfir skammt þegar vetrarfrí 

fjölskyldunnar er annarsvegar. 
Verkefni sem Markaðsstofa 
Suðurlands fór af stað með síð-
astliðið haust ber heitið Vetrar-
frí fjöskyldunnar og er unnið í 
samstarfi við faghóp sveitarfé-
laga um ferðamál á Suðurlandi. 
Markmiðið er að draga fram 
alla þá fjölbreyttu möguleika 
sem fjölskyldan getur gert 
saman á Suðurlandi í vetrarfrí-
inu. Það þarf ekki alltaf að fara 
langar leiðir til þess að komast 
í skemmtilega afþreyingu eða 
magnaða upplifun.

Á Suðurlandi er hátt 
þjónustustig og fjölbreyttir 
möguleikar í afþreyingu fyrir 
alla fjölskylduna hvort sem fólk 

vill fara í dagsferðir eða lengri 
ferðir. 

Suðurland er einstakur 
áfangastaður og hefur í raun og 
veru allt sem Ísland hefur upp á 
að bjóða, s.s. fossa, fjöll, jökla, 
eyðisanda, jarðhitann og hraunið 
auðvitað. Síðan má ekki gleyma 
mólendinu, sjálfsprottnum birki-
skógum og öðrum skógum þar 
sem kjörið er að njóta útivistar. 
Á Suðurlandi er gott aðgengi, 

stutt í náttúruperlur og ótrúlega 
margt í boði á litlu svæði, allt 
frá hálendi niður að sjó. Það 
er því um að gera að kynna sér 
nánar hvað er í boði en á síðunni 
https://www.south.is/is/hvad-
-a-ad-gera/vidburdir/vetrarfri-
-fjolskyldunnar-a-sudurlandi er 
heilmikill fróðleikur um hvað 
er í boði á Suðurlandi í vetrarfríi 
fjölskyldunnar. -gpp

Vetrarfrí fjölskyldunnar á Suðurlandi
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Loftljósið næst frá eftirtöldum stöðum:
Seyðishólar - Langholtsfjall - Háafjall - Úthlíð - Tóftir 

Krosshóll - Hurðarbak - Heklubyggð - Lúnansholt 
Kálfatjörn - Borgarnes - Þjóðólfsholt

Loftljósið
Hagkvæmur kostur

Tenging sem virkar

Hentar fyrir gagnvirkt sjónvarp

Margir möguleikar í boði
Fjartenging myndavélakerfa, 
                                öryggiskerfa ofl.

Sími 546 0400

www.loftljosid.is
Lausnir fyrir þig inni á

Ljósið í loftinu!

Í tilefni 90 ára afmælis Fang-
elsisins á Litla-Hrauni efna 

fangelsið og Byggðasafn Árnes-
inga til sögusýningar í borðstofu 
Hússins á Eyrarbakka. Sýn-
ingin opnar á afmælisdeginum 
föstudaginn 8. mars kl. 17. Á 
sýningunni er sögð saga fang-
elsisins. Þróun á starfsemi Litla-
Hrauns sem stofnunnar er þar í 
forgrunni en auk þess er litið inn 
í veröld fangavarða, fanga og 
samfélagsins í kring. Sýningin 
er byggð á ýmsum munum frá 
fangelsinu, ljósmyndum sem til 
eru og gagnorðum sýningartext-
um.

Vinnuhælið á Litla-Hrauni 
tók til starfa 8. mars 1929 í 
byggingu í útjaðri Eyrarbakka 
sem reist var sem sjúkrahús en 
hóf svo ekki starfsemi sökum 
fjárskorts. Á þessum tíma voru 
refsifangamálefni í miklum 
ólestri og sáu yfirvöld þarna 
tækifæri til að leysa úr þeim 
vanda með því að fá sjúkrahús-
byggingunni  það hlutverk að 
hýsa refsifanga. Starfsemin hét 
Vinnuhælið á Litla-Hrauni og 
voru jarðirnar Stóra- og Litla-
Hraun lagðar undir starfsemina 
og rekinn búskapur á vinnu-

hælinu til 1970. Síðar var starf-
seminni breytt úr vinnuhæli í 
afplánunarfangelsi og starfsem-
in fékk heitið Fangelsið Litla-
Hraun.  Stofnunin er stærsta 
fangelsi landsins og eru þar allt 
að 87 fangar og 57 stöðugildi. 
Tíu byggingar eru við fangelsið.

Sýningin verður opin allar 
helgar í mars og apríl kl. 14–17. 
Auk þess verður séropnun í 
kringum páska og opið á sama 
tíma alla virka daga frá 15. apr-
íl. Sumaropnun safnsins hefst 1. 
maí og þá eru söfnin opin upp á 
gátt alla daga kl. 11–18. Ávallt 
heitt á könnunni og verið vel-
kominn. Sýningin er styrkt af 
Uppbyggingarsjóði Suðurlands.

Byggðasafn Árnesinga og 
Fangelsið Litla-Hraun

Litla-Hraun – sögusýning

Kristján Þór Júlíusson, sjáv-
arútvegs- og landbúnað-

arráðherra, boðaði til opins 
fundar í Þingborg í síðustu 
viku til að ræða frumvarp um 
innflutning á ófrystu kjöti og 
stöðu landbúnaðarins almennt. 
Óhætt er að segja að fundurinn 
hafi verið vel sóttur af bændum 
og öðrum hagsmunaaðilum af 
Suðurlandi en um 250 manns 
sóttu fundinn.

Í upphafi fundar var lesin 
upp áskorun frá 42 félagasam-
tökum bænda þar sem kom 
fram að þau: „Leggjast alfarið 
gegn frumvarpi sem sjávarút-
vegs- og landbúnaðaráðherra 
kynnti þann 20. febrúar sl. og 
felur í sér heimild til þess að 
flytja inn hrátt, ófrosið kjöt og 
fersk egg. Verði frumvarpið að 
veruleika felur það í sér full-
komna uppgjöf í baráttu okkar 
Íslendinga fyrir því að verja lýð-
heilsu þjóðarinnar og íslenskra 
búfjárstofna sem hafa sérstöðu 
í alþjóðlegu samhengi,“ sagði 
meðal annars í áskoruninni, sem 
var svo afhent ráðherra.

Á fundinum rakti Kristján 
Þór m.a. sögu málsins og 
hvers vegna það væri á þeim 
stað sem það er statt nú. Þá 
fór hann yfir viðbrögð stjórn-
valda í málinu og hvað 
framundan er. Í kjöl-
farið gafst fundar-
mönnum tækifæri 
til að spyrja ráð-
herra eða leggja 
til málanna. 
Kristján svaraði 
fundarmönnum 
og ræddi þær 

fyrirspurnir sem komu fram. Þá 
ítrekaði ráðherra að mikilvægt 
væri fyrir alla aðila að koma 
sjónarmiðum sínum og tillögum 
á framfæri í samráðsgátt stjórn-
valda, því það væri vettvangur 
allra Íslendinga til þess að hafa 
áhrif á þau mál sem flutt væru 
í þinginu. Jafnframt gaf hann 
það sterklega til kynna að hann 
væri opinn fyrir öllum góðum 
lausnum sem verða mættu til að 
greiða úr málinu með sem far-
sælustum hætti.

Á vef atvinnu- og nýsköp-
unarráðuneytis segir Kristján 
Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra: „Ég var 
virkilega ánægður með kröft-
ugan og málefnalegan fund. 
Mér finnst vera að skapast meiri 
skilningur á þeirri staðreynd að 
stjórnvöld þurfa að bregðast við 
þeirri stöðu sem uppi er. Jafn-
framt að allir aðilar – hvort sem 
það eru bændur, stjórnvöld eða 
aðrir – sameinist í því verkefni 
að setja upp öflugar varnir til 
hagsbóta fyrir íslenskt samfé-

lag. Um leið þurfum við að 
sameina krafta okkar í 
því að draga fram óum-
deilda kosti innlendrar 
matvælaframleiðslu 
umfram það sem inn-

flutt er þannig að 
íslenskar vör-

ur verði fyrsti 
kostur allra 
neytenda. Ég 
er sannfærð-
ur um að 
þetta mun 
t a k a s t . “

 -gpp

Fjöldi fólks á fundi landbúnaðar-
ráðherra í Þingborg
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ÞJÓNUSTA

ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 20:30, kynning fyrir nýliða 
kl. 20:00, Hrísholti 8, Selfossi.

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

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

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

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

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

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

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

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

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands
Opnunartími í vetur

miðvikudaga kl. 10–14
Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)

föstudaga kl. 10–14
í Strókshúsinu

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

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

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

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

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

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

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

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

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

BÍLAR

FUNDIR

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

TIL SÖLU

KIRKJUR

HEILSA
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

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

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is
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Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Fimmtudagur  28.  maí  2015    19DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

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

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

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

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

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

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL
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Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

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

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

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

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

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

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

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

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Nudd – 
Svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík 
ráð við ýmsum 

heilsuvandamálum

Alla fimmtudaga í 
Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Vöfflukaffi
S a u t j á n d a 
v ö f f l u k a f f i 
vetrar verður 
haldið næsta 
föstudag 8. 
mars að 
Eyravegi 15 á 
2. hæð  milli 
kl. 16 og 18. Gestur okkar 
verður dr. Sólveig Þor valds-
dóttir bygginga og jarð-
skjálftaverkfræðingur, sér-
fræðingur í viðlagakerfum 
og fyrrum framkvæmda-
stjóri Almannavarna ríkis-
ins. Þetta verður eflaust 
fróðlegt, ekki síst fyrir íbúa 
Árnessýslu. Allir velkomnir.

S. 482 1944 
selfoss@prentmet.is

Nýlagnir
Efnissala
Öll almenn lagnavinna

VR PÍPULAGNIR

898 1598

Gunnar Valgeir Reynisson
Pípulagningameistari
Skráður hjá Mannvirkjastofnun

vrsumarhus@gmail.com
     VR - Pípulagnir og sumarhúsaþjónusta

STEYPUSÖGUN - KJARNA-
BORUN - INNRÖMMUN - 
TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 

HITALÖGNUM
Saga dyragöt, gluggagöt og 

fleira í steinsteypu.
Kjarnaborun fyrir lögnum.

Ramma inn myndir, 
spegla og fleira.

Opið frá kl. 12-20 virka daga, 
og þess utan ef einhver er við.

ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 893 9068
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Málari óskar 
eftir verkefnum
Sparsla, grunna, mála. 

Faglærður málari óskar eftir 
verkefni á Suðurlandi. 
Uppl. í síma 777 6466.

Göngubraut á 
a ð e i n s 
45.000,- Þessi 
göngubraut er 
algjör draum-
ur, því hægt er 
að fella hana 
næstum alveg 

saman eftir notkun og setja til 
hliðar. Frí heimsending. 
Hámarks þyngd notanda 90 
kg. Uppl. í síma 661 1902.

Göngubraut / 
hlaupabraut á 
a ð e i n s 
69.500,- Stærð 
b r a u t a r 
42x115 sm, 
h á m a r k s -

þyngd notanda 110 kg. 
Hámarks hraði 14 km/klst, 8 
prógröm. Sendi frítt hvert á 
land sem er. Þrektæki, uppl. í 
síma 661 1902.

Eyrarbakkakirkju
Sunnudagur 10. mars. Fjöl-
skylduguðsþjónusta kl. 11.00. 
Kór kirkjunnar leiðir söng. 
Organisti Haukur Arnarr 
Gíslason. Prestur sr. Arnaldur 
A. Bárðarson.

Gaulverjabæjarkirkja
Sunnudagur 10. mars. Fjöl-
skylduguðsþjónusta kl. 14. Kór 
kirkj unnar leiðir söng. Org-
anisti Haukur Arnarr Gíslason. 
Prestur sr. Arnaldur A. Bárðar-
son.

Hvítasunnukirkjan Selfossi
Sunnudaga kl. 11:00. Sam-
koma, barnastarf og kaffi-
veitingar. English translation 
available. Þriðjudaga kl. 19.30 
unglingasamkoma. Bæna-
stundir kl. 18 mánudag og 
þriðjudag. selfossgospel.is.

Mosfellskirkja, Grímsnesi
Öskudagsmessa miðvikudags-
kvöld 6. mars kl. 20.30. Sr. 
Kristján Valur Ingólfsson, bisk-
up, annast prestsþjónustuna 
ásamt sr. Agli Hallgrímssyni, 
sóknarpresti.

Föstumessa miðvikudags-
kvöld 13. mars kl. 20.30. Sr. 
Egill Hallgrímsson annast 
prestsþjónustuna.

Skálholtsdómkirkja
Barnasamkoma laugardag 9. 
mars kl. 11.00. Umsjón hefur 
Bergþóra Ragnarsdóttir.

Messa sunnudag 10. mars 
kl. 11.00. Prestur sr. Egill 
Hallgrímsson. Organisti Jón 
Bjarnason.

Íbúð til leigu
Til leigu er 2 herbergja íbúð, 
miðsvæðis á Selfossi. Er á jarð-
hæð með sérinngangi. Er laus í 
dag. Uppl. í síma 864 1275.

Húsnæði óskast
Óska eftir að taka rúmgott hús 
(80 fm +) til leigu/kaupleigu frá 
byrjun apríl á friðsælum stað í 
suðlægum radíus við Selfoss/
Hveragerði. Uppl. í síma 483 
1041.

Sólheimakirkja, Grímsnesi
Guðsþjónusta sunnudag 10. 
mars kl. 14.00. Sr. Valgeir 
Ástráðsson annast prestsþjón-
ustuna. Organisti er Ester 
Ólafsdóttir.

Prestsbakkakirkja á Síðu
Guðsþjónusta sunnudag 10. 
mars kl. 14:00. Kirkjukór 
Prestsbakkakirkju og Ása-
kórinn leiða söng undir stjórn 
Zbigniew Zuchowicz.

Selfosskirkja
Messa kl. 11. Sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir þjónar. Kór kirkj-
unnar syngur, organisti Ester 
Ólafsdóttir. Sunnudagaskóli á 
sama tíma í umsjón Jóhönnu 
Ýrar og leiðtoganna. Súpa og 
kaffi í safnaðarheimili að 
messu lokinni gegn vægu 
gjaldi.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl. 13.30. 
Prestur sr. Ninna Sif Svavars-
dóttir. Söngkór Villingaholts- 
og Hraungerðissókna syngur 
undir stjórn Inga Heiðmars 
Jónssonar.

Skarðskirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
10. mars, kl. 14.00. Aðal-
safnaðar fundur verður haldinn 
eftir athöfn. Sóknarprestur og 
sóknarnefnd.

Stóra-Núpskirkja
Messa kl. 14 sunnudaginn 10. 
mars. Kirkjukórinn leiðir söng-
inn undir stjórn Þorbjargar 
Jóhannsdóttur organista.

Aðventistar
Laugardaginn 9. mars 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn 
kl. 11 og guðsþjónusta kl. 12.

parketslipunmeistarans.is
Byrjað að bóka niður, sól-

pallaslípun og sólpalla-
smíði. Alhliða 

byggingavertaki. 
Sími 762 5668.

Fáðu tilboð í 
auglýsinga pakka í 
blaðið og á vefinn!

Hafðu samband
Sími 482 1944

dfs@dfs.is
Næstu námskeið vor 2019:

13. mars til 3. apríl
4 vikna hamingju- og 

heilsunámskeið 
fyrir stúlkur 12-15 ára 

á miðvikudögum kl. 16-18.
Persónuleg nálgun, aðeins 10 í hóp.

Verð 14.900 kr.
Leiðbeinendur:

Eygló Linda næringarþerapisti C.E.T. 
og M.P.N.L.P. undirvitundarfræði.

Iris Bachmann meistari í snyrtifræði 
og förðunarfræðingur.

Jákvæð uppbygging fyrir huga, 
líkama og sál. Skemmtileg 

verkefni og fræðsla um næringu, 
húðumhirðu, skipulag, samskipti, 

nýjar venjur, drauma og fleira.
Skráning hjá Eygló 

í síma 891 6552.

Stelpustuð
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Eftirfarandi sumarstörf eru laus til umsóknar hjá Sveitarfélaginu Árborg: 
Hægt er að sækja um öll störfin frá og með miðvikudeginum 6. mars 2019 á heimasíðu 
Árborgar, www.arborg.is, undir Mín Árborg. Síðan er farið í umsóknir um sumarstörf eftir að 
viðkomandi hefur skráð sig inn sjálfur (18 ára og eldri). Umsækjendur sem eru yngri en 18 ára 
þurfa að sækja um í gegnum aðgang foreldra. Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 
1. apríl nk. 

Störf hjá vinnuskólanum
Undir hverju starfi eru verk-, ábyrgðar- og hæfniskröfur.

Sumarstörf hjá Sveitar-
félaginu Árborg 2019

Verkstjóri vinnuskólans 
· Yfirumsjón með flokkstjórum og vinnuhóp-

um vinnuskólans ásamt vinnuskólastjóra
· Almenn garðyrkjustörf o.fl. tengt vinnuskól-

anum (Almenn garðyrkjustörf og umhirðu á 
opnum svæðum tengd vinnuskólanum)

· Frumkvæði og góð mannleg samskipti
· Bílpróf skilyrði
· Krafist er stundvísi, ástundunar, dugnaðar.
· Lágmarksaldur 22 ár.

Flokkstjórar vinnuskólans
· Umsjón með vinnuhópi vinnuskólans
· Almenn garðyrkjustörf o.fl. tengt vinnuskól-

anum (Almenn garðyrkjustörf og umhirða á 
opnum svæðum tengd vinnuskólanum)

· Frumkvæði og góð mannleg samskipti 
· Krafist er stundvísi, ástundunar, dugnaðar.
· Lágmarksaldur 20 ár

Aðstoðarflokkstjórar vinnuskólans
· Aðstoð með vinnuhóp vinnuskólans
· Almenn garðyrkjustörf o.fl. tengt vinnu-

skólanum (Almenn garðyrkjustörf og 
umhirðu á opnum svæðum tengd vinnu-
skólanum)

· Frumkvæði og góð mannleg samskipti 
· Krafist er stundvísi, ástundunar, dugnaðar.
· Lágmarksaldur 18 ár

Sumarstörf fyrir ungmenni með skerta 
starfsgetu
· Almenn sumarstörf
· Sértæk verkefni 
· Lágmarskaldur 17 ár

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Eysteinn Sigurbjörnsson, 
gunnars@arborg.is eða í síma 480 1900.

Störf hjá umhverfisdeildinni 
Undir hverju starfi eru verk, ábyrgðar og hæfniskröfur.

Verkstjóri yfir garðslætti
· Umsjón með starfsmönnum sláttuhóps. 
· Skipulagning og ábyrgð á garðslætti og 

hirðingu á opnum svæðum.
· Viðkomandi þarf að hafa bílpróf.
· Reynsla af viðhaldi véla og vinnuvélaréttindi 

æskileg. 
· Krafist er stundvísi, ástundunar, dugnaðar.
· Lágmarksaldur 22 ár.

Sumarstarfsfólk í garðslætti
· Vinna við almenn garðyrkjustörf, garðslátt og 

hirðingu á opnum svæðum.
· Krafist er stundvísi, ástundunar og dugnaðar.
· Frumkvæði og góð mannleg samskipti.
· Bílpróf skilyrði og vinnuvélaréttindi kostur.
· Lágmarksaldur 18 ár.

Sumarstarfsfólk í almenna garðyrkju
· Vinna við almenn garðyrkjustörf, gróður-

setningu, beðahreinsun og umhirðu á 
opnum svæðum.

· Krafist er stundvísi, ástundunar, dugnaðar.
· Frumkvæði og góð mannleg samskipti.
· Bílpróf æskilegt og lágmarksaldur 18 ár.

Nánari upplýsingar veitir Birna Kjartansdóttir birna@arborg.is eða í síma 480 1900.

Báran auglýsir orlofshús félagsins í Grýluhrauni 9, 
við Þverlág 2 og 6, í Svignaskarði (skiptibústaður), í 
Kiðárskógi 1 í Húsafelli (skiptibústaður) og íbúð á Akur-
eyri - Ásatún 12, til leigu sumarið 2019 fyrir félagsmenn.

Umsóknafrestur er frá 6. mars til 27. mars nk. Hægt er að 
sækja um á orlofsíðu Bárunnar, einnig verður hægt að fá 
aðstoð við umsóknarferlið á skrifstofu félagsins við Austurveg 
56, 800 Selfossi eða í síma Þjónustuskrifstofu stéttarfélag-
anna 480 5000. Úthlutun orlofshúsa mun liggja fyrir þann 29. 
mars nk. 

Verð á vikudvöl í bústöðum er 20.000 kr. 
og á Akureyri 22.000 kr.

Vikan í bústöðum er frá föstudegi til föstudags. 

Vikan á Akureyri er frá miðvikudegi til miðvikudags.

Tímabilin eru:

Grýluhrauni 9 og Þverlág 2 – frá 31. maí – 31. ágúst.

Akureyri - frá 29. maí – 4. september

Svignaskarð – frá 31. maí – 31. ágúst 

Í Kiðárskógi - frá 14. júní – 13. september – aðra hverja viku. 
Vikurnar sem um ræðir í Kiðárskógi eru: 14.-21. júní. / 
28. júní – 5. júlí / 12. – 19. júlí / 26 júlí. - 2. ágúst / 
9. - 16. ágúst / 23. ágúst – 30. ágúst / 6. – 13. september. 

Vikurnar sem um ræðir í Þverlág 6 eru: 31. maí – 7. júní / 
7-14. júní / 21.-28. júní / 5. -12. júlí / 19.-26. júlí / 
2. – 9. ágúst / 16. – 23. ágúst / 30. ágúst - 6. september  
  

Íbúðinni Sóltúni 28, Reykjavík verður ekki úthlutað heldur 
verður hún í sveigjanlegri leigu eins og hingað til. 

Greiðslufrestur er 2 vikur eftir að úthlutað verður.

Öllum umsóknum verður svarað.

Báran, stéttarfélag

Austurvegi 56, 800 Selfoss – Sími 480 5000 
baran@baran.is – www.baran.is

Orlofshús Bárunnar, 
stéttarfélags 

fyrir sumarið 2019

Unnur Birna Bassadóttir 
fiðluleikari og söngkona 

og Björn Thoroddsen gítarleik-
ari eru á ferð um landið ásamt 
Selfyssingunum Sigurgeiri 
Skafta Flosasyni bassaleikara 
og Skúla Gíslasyni trommara. 
Þau héldu tónleika fyrir fullu 

Hljómsveit Unnar Birnu og Björns Thoroddsen verða með tónleika í Tryggvaskála
húsi í Midgard Hvolsvelli 
og Skyrgerðinni Hveragerði 
við frábærar undirtektir fyr-
ir skemmstu. Tónleikarnir eru 
mjög fjölbreyttir og taka þau 
lög frá hinum ýmsu stílum, allt 
frá Jimi Hendrix og Jethro Tull 
til Django Reinhardt auk frum-

saminna laga. Auk þess að segja 
skemmtilegar sögur leika þau 
listir sínar á hljóðfærin af mik-
illi snilld. Enginn ætti að láta 
þennan viðburð framhjá sér fara 
og kjörið væri að borða dýrindis 
kvöldverð á Tryggvaskála fyr-
ir tónleika. Miðasala er á midi.

is og við hurð, en fólk ætti að 
tryggja sér miða í tíma.

Hljómsveit Unnar Birnu og 
Björns Thoroddsen verða með 
tónleika í Tryggvaskála Selfossi 
16. mars kl. 20.30. Tónleikaröð-
in er styrkt af SASS.
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FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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staðarins, verður aðaláherslan til 
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bjór. „Við ætlum okkur að vera 
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„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
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ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.
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að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
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hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

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

BL SELFOSSI - 480 8080

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is

Ökuskóli Suðurlands – Eyravegi 55, Selfossi – www.okuskoli.is

Meirapróf hefst á Selfossi 
föstudaginn 1. mars

Þetta er helgarnámskeið. Upplýsingar og 
skráning hjá Þráni í síma 892 9594 eða í netfangið 

thrainn@okuskoli.is

Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Vistvænar íslenskar kistur
Þjónusta allan sólarhringinn

Útfararstofan
       Fold

Sími 482 4300

Gísli Gunnar 
Guð mundsson

Elfar Freyr 
Sigurjónsson

Svanhildur 
Eiríksdóttir

Netfang: fylgd@fylgd.is - Vefsíða: fylgd.is

Útfararþjónusta

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

SÍMI 482 3800
Opið allan 

sólarhringinn
um helgar

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

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

Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

BL SELFOSSI - 480 8080

Hleðsla - Sala - Þjónusta

Austurvegi 52 - Selfossi
Sími 666 9990

Verslum við litla manninn

Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Kata sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

www.tonsmidjan.net

Í samvinnu við: Árborg, Ásahrepp,  
Bláskógabyggð, Flóahrepp, 

Hrunamanna hrepp, Hveragerðisbæ, 
Skeiða- og Gnúpverja hrepp 

& Sveitarfélagið Ölfus.

Tónlistarnám og námskeið  
fyrir fólk á öllum aldri

Ökuskóli Suðurlands – Eyravegi 55, Selfossi

Meirapróf hefst á Selfossi 
föstudaginn 1. september
ef næg þátttaka fæst. Þetta er helgarnámskeið. 
Upplýsingar og skráning hjá Þráni í síma 892 9594 

eða í netfangið thrainn@okuskoli.is

Undanfarna mánuði hefur 
verið unnið að því að undir

búa uppbyggingu útivistar svæð
is í landi Ness á Hellu. Þar fyrir 
er myndarlegur trjálundur sem 
skiptist í þrjú svæði og var hann 
gróðursettur af framsýnu fólki á 
sínum tíma. Tilgangur þessa 
trjá lundar hefur alla tíð verið sá 
að efla útivist íbúa sveitar
félagsins. Í vetur hefur farið 
fram mikil hugmyndavinna þar 
sem íbúum sveitarfélagsins var 
gefinn kostur á að koma sínum 
hugmyndum á framfæri.

Fjallað var um uppbyggingu 
útivistarsvæðisins í íþrótta og 
tómstundanefnd, atvinnu og 
menningarmálanefnd og ung
menna ráði. Einnig var óskað 
eftir hugmyndum á Facebook 
síðu sveitarfélagsins og auglýst í 
Búkollu eftir hugmyndum.

Eftir mikla hugmyndavinnu 
var ákveðið að til að byrja með 
yrði settur upp níu holu Fris bí
golfvöllur, aparóla og pútt völlur 
ásamt útigrilli og bekkjum sem 
nýtist öllum íbúum. Aðrar hug
myndir sem fram komu voru t.d. 
snake pitt, strandblakvöllur, 
bryggja á ána, zip line, leiksvæði 
fyr ir börn, útisvið og fleira.

Til þess að afmarka brautir á 

Uppbygging útivistarsvæðis í Nesi

frisbígolfvellinum hafa verið 
gróðursett tré og voru þau sér
valin í samráði við Garða
þjónustu Gylfa. Svæðið verður 
því ekki einungis skemmtilegt 

til útiveru heldur einnig gríðar
fallegt með fjölbreyttum trjám. 
Gert er ráð fyrir því að svæðið 
verði tilbúið og vígt á Töðu
gjöldum þann 18. ágúst nk.

Krakkarnir í vinnuskólanum hafa verið öflugir við að setja niður trén frá 
Garðaþjónustu Gylfa. Mynd: RY.

Bókhaldsþjónusta
Skattaráðgjöf

Reykjavík / Þorlákshöfn
Sími 587 7600 / 860 9900

spekt@spekt.is

Félagsheimilið Árnes 
hentar sérlega vel fyrir allskyns veislur og viðburði.
Húsið rúmar 360 manns í þremur sölum.
Fjölskyldutjaldsvæði með rafmagni, sundlaug og heitum potti.
Góð aðstaða er fyrir útiíþróttir og leiktæki fyrir börn. 

Nánari upplýsingar
Kristjana - 486 6100 - kidda@skeidgnup.is 
Ari - 893 4426 - ari@skeidgnup.is www.skeidgnup.is

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

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

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

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

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

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

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

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

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL
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Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Föstudaginn 8. febrúar fóru 
13 frönskunemendur í FSu 

ásamt kennurum sínum Hrefnu 
Clausen og Örlygi Karlssyni 
með litlum langferðabíl frá 
Guðmundi Tyrfingssyni í menn-
ingarferð til Reykjavíkur.

Veðrið var með besta móti, 
sól, frost og heiðskírt vetrarveð-
ur. Í miðbæ Reykjavíkur örkuðu 
nemendur um og skoðuðu þekkt 
kennileiti og byggingar með 
augum frönskumælandi ferða-
manna. Fyrst var ferðinni heitið 
á franskættaða veitingastaðinn 
Café París við Austurvöll þar 
sem gott var að setjast inn í hlýj-
una, virða fyrir sér mannlífið og 
spjalla saman yfir hádegisverði. 
Á borðum voru litir og blöð sem 
áhugasamir nemendur dunduðu 
sér við í vetrarsólinni á meðan 
beðið var eftir veitingum. Símar 
fengu góða hvíld á meðan.

Við næsta borð sat blaðamað-
ur nokkur sem gaf sig á tal við 
kennara og nemendur því þar 
var kominn fyrrum frönskunem-
andi og löngu útskrifaður stúd-
ent frá FSu.

Að loknum hádegisverði var 
ferðinni haldið áfram og næsti 
áfangastaður var Háskólasvæð-
ið við Suðurgötu þar sem flestir 
nemendur voru að koma  í fyrsta 
sinn. Frá Háskólatorgi var geng-

Menningarferð 
frönskunemenda

ið um undirgöng sem liggja að 
Veröld – húsi Vigdísar Finn-
bogadóttur. Eftir stutta viðkomu 
í Veröld var stokkið yfir götuna 
og inn í Háskólabíó þar sem 
mátti sjá fleiri frönskunemendur 
úr íslenskum framhaldsskólum 
því sýning frönsku myndarinnar 
Louise en hiver – Lovísa missir 
af lestinni var að hefjast í  boði 
franska sendiráðsins og Alliance 
Française í Reykjavík í tengsl-
um við hina árlegu frönsku kvik-
myndahátíð í Reykjavík. Eftir 
kvikmyndasýninguna var haldið 
heim á leið og gerðu nemendur 
góðan róm að ferðinni.

Frönskunemendur skelltu sér á franska kvikmyndahátíð í Háskólabíói.




