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20 ára
2000-2020

Sigurður Ingi Jóhannsson, 
samgöngu- og sveitarstjórn-

arráðherra, undirritaði í morgun 

-
miðstöðinni, rannsóknarsetri 

-

frá árinu 2009 en á hverju ári eru 
-
-

stöðumaður Rannsóknarnefndar 
-
-
-

-

-

-

-

átt uppruna sinn í rannsóknum 

stöðum í vegakerfinu og um-

Ingi Jóhannsson, samgöngu- og 

Við rannsóknir og greiningu 

-

-

-
-

-
-
-

-
magnaður með öðrum fram-

-

Samið um fimm milljóna framlag til að 
endurnýja búnað til bíltæknirannsókna

Oddur Árnason, yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á Suðurlandi, Þorkell Ágústsson, forstöðumaður Rannsóknar-
nefndar samgönguslysa, Kjartan Þorkelsson, lögreglustjóri á Suðurlandi, og Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðherra, við undirritun samnings um endurnýjun búnaðar í Bíltæknimiðstöðinni á Selfossi.

R -

-

-

-

Vöruúrvalið aukið 
„Við erum að auka hjá okkur 

-
um stað hefur verið mikið að 

Verslunin bæði fyrir 
einstaklinga og fyrirtæki

-
sugurnar sem margir kann-

erum með fastar ferðir hér um 

-gpp

Rekstarland í nýju 
og rúmgóðu húsnæði
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Sendibílar á Suðurlandi

Það eru
92 DAGAR

til jóla

Hafðu samband
Sími 482 1944

dfs@dfs.is

Það var nú ekki laust við að það 
sæjust tár í augum nokkurra 

viðstaddra í Refilstofunni þegar 
tekið var síðasta saumsporið í 
Njálurefilinn og reflinum síðan 
rúllað upp. Að endingu varð 
refillinn 91,1 metri að lengd. 
Eftir sjö ár og sjö mánuði 
er þetta mikla listaverk því 
klárt en það var Vilborg Arna 
Gissurardóttir, pólfari, sem tók 
fyrsta saumsporið í refilinn þann 
2. febrúar 2013. Síðan þá hafa 

Síðasta saumsporið tekið í Njálurefilinn

sporin verið mörg og fólk frá 
öllum heimshornum komið við í 
Refilstofunni, bæði til að skoða 
þetta merka verk en einnig til 
að að taka nokkur spor og geta 
því margir leitað að sínu spori 
þegar refillinn verður búinn að 
fá fastan sýningarstað.

Það voru þær Gunnhildur E. 
Kristjánsdóttir og Christina M. 
Bengtson sem fóru af stað með 
verkefnið og áætluðu að vera um 
10 ár að sauma. Tíminn var nú 

heldur styttri þar sem áhuginn 
var mikill og sérstaklega í 
heimabyggð. Í Refilstofunni 
myndaðist góður hópur sem 
saumaði í refilinn og naut 
samverunnar og því tók vinnan 
ekki eins langan tíma og áætlað 
var í fyrstu. Kristín Ragna 
Gunnarsdóttir, listamaður, er 
hönnuður verksins og var hún 
að sjálfsögðu viðstödd þegar 
síðustu metrunum var rúllað 
upp.  -gpp
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Menningarverkefni

UMSÓKNARFRESTUR RENNUR ÚT
ÞRIÐJUDAGINN 6. OKTÓBER, KL. 16:00

STYRKIR@SASS.IS S. 480-8200 WWW.SASS.IS

Uppbyggingarsjóður er hluti af RÁÐGJÖF UM ALLT SUÐURLAND
Ráðgjafar eru á starfsstöðvum um allt Suðurland. 

Umsækjendur eru hvattir til hafa samband við ráðgjafa á vegum 

SASS og fá aðstoð við gerð umsókna. 

Bætt menning, velferð og samstarf 
svo lífsgæði eflist og mannlíf á 

Suðurlandi blómstri

Öflugt atvinnulíf á Suðurlandi með 

aukinni nýsköpun, bættri framleiðni 
og fleiri fyrirtækjum

Auglýst er eftir umsóknum í 

Uppbyggingarsjóð Suðurlands

Kynnið ykkur áherslur og úthlutunarreglur sjóðsins á www.sass.is 

Atvinnuþróunar- og 
nýsköpunarverkefni
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Skorum á Sigurð Kristin Guðbjörnsson glermeistara 
Glerverksmiðjunnar Samverks á Hellu.

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

Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

Matgæðingar vikunnar eru 
Fanney Magnúsdóttir og 
Guðjón S. Jónsson.

Góðan dag!
Guðmundur Arnarson útnefndi 
okkur hjónin sem matgæðinga 
vikunnar og þökkum við 
honum fyrir það.

Uppskriftin sem hér fylgir er 
vinsæl á þessu heimili.

Lambalundir / ærlundir 
í rjómasósu 
Lundirnar eru steiktar hæfilega 
á pönnu, kryddaðar með salti 
og pipar. Blandið saman rjóma 
og piparosti og látið ostinn 
bráðna í rjómanum. Hellið yfir 
lundirnar.

Meðlæti 
Afréttarostasalat: 
Nokkrir bitar af ostum t.d.  
Dalabrie, Höfðingi, Kastali 
og Camembert, smátt skorin 
rauð paprika, fínt saxaður 
rauðlaukur, vínber skorin í 
tvennt og majones. 

Sultaður rauðlaukur.
 
Bakaðar sætar kartöflur: 
Skera þær í ca. 6 bita, 
hvítlaukur (ferskur), smjör og 
balsamic edik. Gott að setja í 
eldfast mót og álpappír yfir, 
baka í ca. 1 klst.

Eftirréttur
Skyr og íslensk bláber.

Fræ af íslensku evrópulerki 
eftir 10-15 ár

Evrópulerki var gróðursett í sumar í nýjan frægarð 
í landi Tungu við Tumastaði í Fljótshlíð. Í reitnum 
eru 90 ágrædd tré af 39 klónum evrópulerkis. Með 
hlýnandi veðurfari gæti evrópulerki orðið hentug 
tegund til skógræktar á vissum svæðum hérlendis. 
Fyrstu fræin úr frægarðinum gætu þroskast eftir 10-
15 ár.

Uppistaða trjánna í frægarðinum nýja er af 
kvæmum úr Alpafjöllunum í Sviss ásamt efniviði 
sem kenndur er við Sandvika í Noregi. Að auki 
var notaður evrópulerkiklónn sem ber númerið 8 
í fræræktarhúsi Skógræktarinnar í Vaglaskógi þar 
sem fram fer ræktun á lerkiblendingnum Hrymi. 
Blendingur sá er afkvæmi úrvalstrjáa rússalerkis 
og evrópulerkis og klónn númer 8 hefur reynst 
ein besta ættmóðirin í þeirri ræktun. Klónarnir í 
frægarðinn voru valdir úr stórri kvæmatilraun með 
evrópulerkikvæmum frá 1996-1998, sem Þórarinn 
Benedikz skógfræðingur stóð fyrir. Tilraunirnar, 
þar sem úrvalið fór fram, voru gerðar í Holtsdal á 
Síðu, á Vöglum Þelamörk og í Höfða á Héraði. Í 
frægarðinum er því úrvalsefni af evrópulerkitrjám 
sem þegar hefur fengist reynsla af á Íslandi. Með 
hlýnandi loftslagi stækkar það landsvæði á Íslandi 
sem hentar fyrir evrópulerki á kostnað þess 
sem hentar fyrir rússalerki. Því er vert að gera 
tímanlega tilraunir með þann efnivið evrópulerkis 
sem kann að reynast best hérlendis. Þess er vænst 
að evrópulerkifrægarðurinn við Tumastaði fari að 
bera fræ eftir 10-15 ár. Honum er ætlað að mæta 
eftirspurn framtíðarinnar fyrir fræ af þessum 
tegundum í íslenskri skógrækt. Spennandi verður 
að sjá hvernig frægarðurinn þroskast.

Líklegustu notkunarsvæði evrópulerkis hérlendis 
eru á Suðausturlandi þar sem sumrin eru sérlega 
löng og veturnir mildir en umhleypingasamir. 
Evrópulerki þolir umhleypinga betur en rússalerki 
en þarf talsvert mildara loftslag til að vaxa vel 

og verða að verðmætu skógartré. Brynjar 
Skúlason, trjáerfðafræðingur og sérfræðingur 
á rannsóknasviði Skógræktarinnar, stýrir þessu 

Laugardaginn 12. september var 
keppnin Enduro fyrir alla haldin 
í annað skipti, í þetta sinn að 
Hellum, Landsveit, Rangárþingi 
ytra.

Keppnin snýst um að kepp-
endur á svo kölluðum Enduro-
mótor  hjólum ljúki samtals 80 
km torfærubraut á sem stystum 
tíma. Það gefur augaleið að 
þetta er ekki auðvelt verk, þar 
sem þetta reynir ekki bara á 
færni ökumanna undir stýri, 
heldur þol og styrk þeirra ásamt 
áreiðanleika mótorhjólsins.

Þegar keppnin hefst standa 
allir keppendur 10 metrum frá 
sínu hjóli. Svo er ræst og þá 
taka þeir á sprett að hjólunum, 
setja þau í gang og bruna af stað 

sem leiðir þá að lokum inn á 

að það líða aðeins nokkrar 
sekúndur milli þess sem nýr 
keppandi kemur brunandi í 
gegnum tímatökuhliðið. Þar 
geta áhorfendur svo stillt sér 
upp og hvatt keppendur áfram. 
Hasarinn getur orðið mikill og 
er þetta því mikið sjónarspil 
fyrir unga sem aldna.

Fyrsta umferð ársins var 
haldin 15. ágúst á Jaðri þar 
sem 65 keppendur hófu keppni. 
Önnur umferð var haldin 12. 
september síðastliðinn með 117 
keppendur. Áhugi á Enduro-
íþróttinni hefur aukist töluvert 
í sumar og þess má geta að 

aldrei keppt áður í íþróttinni. 
Aðstandendur Enduro fyrir alla 
eru því mjög bjartsýnir á framtíð 
íþróttarinnar.

Enduro fyrir alla  lukkast vel

Evrópulerkifrægarðurinn nýi í landi Tungu við Tumastaði í Fljótshlíð. Ljósmynd: Hrafn Óskarsson.

Ágrædd evrópulerkiplanta komin í jörð í 
frægarðinum nýja. Efniviðurinn er ættaður úr 
Ölpunum, frá Noregi og úr fræræktarhúsinu á 
Vöglum í Fnjóskadal. 
 Ljósmynd: Hrafn Óskarsson.
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Við trúum á góðar 
hugmyndir
Íslandsbanki vill vera hreyfiafl til góðra verka í samfélaginu.  
Í október verða veittir styrkir úr Frumkvöðlasjóði Íslandsbanka  
til verkefna sem styðja við þau fjögur heimsmarkmið sem  
Íslandsbanki leggur sérstaka áherslu á:

Alls verða um 10 styrkir veittir og nema þeir frá 1-5 milljónum  

króna á hvert verkefni.

 
Umsóknarfrestur er til og með 11. október 2020.
Umsóknareyðublöð og allar nánari upplýsingar  
má finna á islandsbanki.is/frumkvodlasjodur
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Guðmundur Ingi Guðbrands son, 

degi 
íslenskrar náttúru

heimsótti nemendur 1., 3. og 4. 

Gleði, virðing, vinátta,
um og greinum og ýmsu sem 

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, enda.

Umhverfisráðherra heimsótti 
Hvolsskóla á Degi íslenskrar náttúru

Vegna tilmæla frá Heilbrigðiseftirliti 
Suðurlands er hér með skorað á alla þá sem 
eiga hluti, rusl eða annan búnað á lóðinni 
Gagnheiði 21, 800 Selfoss að fjarlægja þá  

fyrir 1. okt. nk.

Að öðrum kosti verða þeir fjarlægðir  
og fargað á viðeigandi hátt.

F.h. lóðareiganda að Gagnheiði 21,
Bent Larsen

verkefninu Skólar á grænni 
grein

Gullunum í 
grenndinni

hefjast handa við að byggja upp 

Erasmus+ Hob´s Adventure, 

endur unnu verk efni sem 

Leikskólinn Krakkaborg flaggar 
Grænfánanum í annað sinn

þess hafa þau gert sýróp úr 
hugað að sótthreinsun og 

Nemendur og starfsfólk 
leikskólans Krakkaborgar. 

Fréttatikynning frá 
Sjóðnum góða 2020.

einnig gaf veitingastaðurinn 

er við umsóknir og 

Nú er þörfin mikil

sjóðn um vegna undirbúnings 

gjafa. 

urinn sem notaður var er af 

Andri Guðmundsson
forstöðumaður Skógasafns

Bekkur úr sunnlenskum reyniviði

Bekkurinn góði og stjórn 
Gamla bæjarins í Múlakoti 
ásamt Skúla Jónssyni smiði. 
Frá vinstri Andri Guð munds-
son, Stefán Guð bergs son, 
Skúli Jóns son, Anton Kári 
Hall dórs son og með honum 
Héðinn Bjarni Antons son.
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Kirkjulundur 19
Garðabær

harpa@harpautfor.is
harpautfor.is

Harpa Heimisdóttir
842 0204

Brynja Gunnarsdóttir
821 2045

Skálinn í Þorlákshöfn leitar að hressu 
og duglegu starfsfólki með góða 

þjónustulund í dagvinnu.
Upplýsingar hjá Elsu í síma 894 3604.

STARFSFÓLK ÓSKAST Í 
SKÁLANN Í ÞORLÁKSHÖFN
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Eyravegi 23, Selfossi // 555-1314

Uppskrift vikunnar er prjónuð ur Bamboo-jazz en það 
er dásamleg blanda af bómull og bambus, létt og 
lipurt með örlitlum gljáa og hentar mjög vel í peysur 
sem ekki eiga að vera allt of hlýjar en samt áferðar-
fallegar. Garnið fæst í fjölda fallegra lita og það má 
þvo í vél. 

Stærðir: S-M-L
Áhöld: 7-8-9 dk Bamboo Jazz, 60 sm hringprjónar no 
3,5 og 4,0, ermaprjónn no 4,0, sokkaprjónar no 3,5,   
prjónamerki, prjónanælur. 

Mynstur: 
1.umf. Allar lykkjur sléttar
2.umf. 1 sl, 1br, til skiptis alla umferðina
Endurtakið þessar tvær umferðir.

Bolur: Fitjið upp 176-190-204 l á prjón no 3,5 og 
prjónið brugðning 1 sl, 1 br, alls 14 umferðir. Skiptið 
yfir á prjón no 4,0, prjónið eina umferð slétta og aukið 
í henni jafnt yfir umferðina um alls 20-24-28 l (196-
214-232 l á prjóninum).   Prjónið samkvæmt mynstri 
þar til stykkið mælist 40-43-46 sm. Athugið að hætta 
eftir seinni umferð mynsturprjóns. Skiptið nú í fram- 
og bakstykki þannig að 92-100-108 l eru í hvoru stykki 
og 6-7-8 l í handvegi á milli þeirra eru settar á prjón-
anælu. Geymið stykkið og prjónið ermar.

Ermi: Fitjið upp 44-46-48 l á sokkaprjóna no 3,5 og 
prjónið brugðning, 1sl, 1 br, alls 12 umferðir. Skiptið yfir 
á prjón no 4,0, prjónið eina umferð slétta og aukið í 
henni jafnt yfir umferðina um alls 4-6-6 l (48-52-54 
l á prjóninum). Prjónið áfram skv mynstri en aukið á 
10 umf fresti út um 2 l, sína hvoru megin við fyrstu 
og síðustu lykkju umferðar. Gætið þess að mynstrið 
haldist áfram. Aukið út alls 9-10-11 sinnum (66-72-76 
l á prjóninum) og prjónið þar til ermin mælist 43-46-
49 sm. Athugið að enda eftir seinni umferð mynst-
urprjóns. Setjið þá fyrstu 3-3-4 l og síðustu 3-4-4 l 
umferðar á prjónanælu.  Prjónið aðra ermi eins.

Berustykki: Sameinið nú ermar og bol á einn prjón, 
gott er að setja prjónamerki við hver samskeyti. 
Prjónið áfram í hring samkvæmt mynstri. Í hverri 
sléttri umferð er lykkjum fækkað þannig að þegar 2 
l eru að prjónamerki er fyrri lykkjan tekin óprjónuð, 
seinni lykkjan prjónuð og þeirri óprjónuðu steypt yfir, 
næstu tvær lykkjur eru svo prjónaðar saman. 
Þegar komnar eru 10-11-12 úrtökur er byrjað að móta 
fyrir hálsmáli. Prjónið á framstykki að miðju 36-39-42 
l, næstu 2 l eru prjónaðar saman, næsta lykkja er tek-
in óprjónuð og henni steypt yfir næstu lykkju. Prjónið 
áfram með úrtökum en nú er prjónað fram og til baka 
og þarf að hafa það í huga þannig að mynstrið hald-
ist. Í hvert sinn þegar komið er að hálsmáli eru tvær 

lykkjur prjónaðar saman, stykkinu snúið við, fyrsta 
lykkjan tekin óprjónuð og prjónað til baka. Athugið 
að á röngunni eru lykkjurnar við hálsmál prjónaðar 
brugnar saman. 

Þegar engar l eru eftir á framstykki er prjónað þar 
til 2 l eru eftir á prjóni, setjið þær á prjónanælu og 
snúið við, prjónið þar til 2 l eru eftir á prjóni og snúið 
við. Í næstu umferð eru 3 l settar á nælu hvoru megin 
og loks 5 l hvoru megin. 

Skiptið nú yfir á prjón no 3,5 og prjónið frá rétt-
unni. Merkið upphaf umferðar með prjónamerki. 
Prjónið lykkjurnar af prjónanælunni sléttar. Prjónið 
sléttar upp lykkjur meðfram v-hálsmálinu og gætið 
þess að mynda fallegan kant þegar þær eru tíndar 
upp, setjið prjónamerki við neðstu lykkjuna, tínið 
áfram upp meðfram hinni hliðinni, prjónið lykkjurnar 
af prjónanælunni sléttar sem og lykkjurnar af prjóni 
4,0. Prjónið brugðning 1 sl, 1 br þar til komið er að 
neðstu lykkjunum, þá er miðjulykkjan og lykkjan á 
undan henni teknar óprjónaðar saman frá vinstri yfir 
á prjóninn, næsta lykkja prjónuð slétt og óprjónuðu 
lykkjunum steypt yfir, þannig myndast úrtaka þar 
sem fækkar um 2 l en ein slétt lykkja verður í miðju. 
Takið þannig úr í hverri umferð. Prjónið alls 10 um-
ferðir. Fellið laust af. 

Gangið frá endum, lykkið saman undir höndum, 
skolið úr volgu vatni og leggið til þerris. 

Uppskrift: Þóra Þórarinsdóttir

Hildur - létt og leikandi

Karlakór Hveragerðis er nú 

-
-

-

-

Karlakór Hveragerðis býður nýja söngfélaga velkomna í hópinn

-

-
-

-

F.h. Karlakórs Hveragerðis, 
Heimir Örn Heiðarsson, form.
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Tími Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur

09:00 Glerlist Leir (eftir áramót) Glerlist

09:30 Fornsögur (M) Stólaleikfimi (M) Stólaleikfimi (M)

10:00 Gönguhópur Öndvegislestur (M) Postulín Ringo í Vallaskóla

10:00 Golf / pútt hjá GOS Ganga í Vallaskóla

10:15 Gönguhópur m. rútufylgd Boccia í Mörk

10:30 Krossgátukaffi Styrktarleikfimi (M) Styrktarleikfimi (M) “

11:10 Qigong  Stólajóga (M) “

11:20 Boccia og ganga í Iðu Boccia og ganga í Iðu “

12:00

13:00 Hannyrðir/spjall (S1) Postulínsmálun Myndlist (S1) Glerlist

13:00 Postulínsmálun Tálgað í tré (S1) Perlusaumur (S2) Hannyrðir/spjall (S1)

13:00 Styrktarleikfimi (M) Boccia (M)

13:00 Glerlist  (ES) Bæjarstjórn 3. hvern “

13:00 Útskurður í Vallholti Hörpukór: 1., 2. og 4. hv. Í Mörk “

14:45 “ “ Opið hús/ dagskrá “

15:30 Útskurður hjá Blöku Útskurður í Vallholti “ “

16:00 “ Zumba (M) “ “

17:00 Boccia (M) Línudans (M) “

17:30 “

18:00 “

Stundaskrá Félags eldri borgara Selfossi haustið 2020

Athugið

- *Rúta frá GT fylgir

- Snóker alla virka daga. Bóka þarf tíma. Birt með fyrirvara um breytingar.

- Allir hópar sjá sjálfir um að hella uppá og ganga frá eftir sig. Afnota er af eldhúsi en ekki þjónusta.

- Útskurðarnámskeið eru í Vallholti. Allir verða að gæta að eigin sóttvörnum Ath. Notið grímu ykkur til öryggis.

- Öll starfsemi er í Félagsmiðstöð okkar nema annað sé tekið fram

M = Mörk    S1 = Salur 1    S2 = Salur 2

Þetta er boðs-
bréf til þín 

um að koma og 
kynna þér starf 
okkar eldri borg-
ara á Selfossi í 
þeirri von um að 

-

koma til starfa með okkur.
Lögð er áhersla á úrval nám-

og holla hreyfingu. Við erum einnig 

Ef þú hefur áhuga á að taka þátt 

-
ið. Kynning á vetrarstarfinu fer fram 
fimmtudaginn 24. september kl. 
14:00 í Grænumörk 5, Selfossi.

Stundaskrá vetrarins er á heima-
síðu félagsins og þar má finna flestar 
upplýsingar um okkur. Ný heima-
síða verður tekin í notkun 24. sept. 
nk. www.febsel.is og svo erum við 
líka á Facebook:  Félag eldri borgara 
Selfossi.

FEB Selfossi.
Guðfinna Ólafsdóttir, formaður.

Kæri þú, 
sem ert 60 ára 

á árinu 2020

Í 

sem yrði skrifað í sögubækurnar. Ekki 
einungis vegna dagsetningarinnar heldur 
út af „dottlu“ eins og svo margir orða það, 
sem er auðvitað Covid -19 og öll þau áhrif 
sem sú veira hefur haft. Enn á ný stöndum 

á ný þurfum við að einblína á það að lifa 

Í pistlinum við upphaf árs ritaði ég: 

Í upphafi árs sé ég jafnvægi svona:

2. Jafnvægi á milli vinnu og hvíldar
3. Jafnvægi á milli samveru og einveru
4. Jafnvægi á milli þess að vera heima og 

ferðast 
5. Jafnvægi á milli þess að borða hollt og 

minna hollt
6. Jafnægi á milli bænar og þagnar
7. Jafnvægi á milli þess að skrifa og lesa
8. Jafnvægi á milli þess að vera sítengd 

og aftengd netheiminum

10. Jafnvægi á milli hreyfingar og hug-
leiðslu

leiti þá gildir þessi listi enn í dag fyrir mig.  

miklar takmarkanir í samfélaginu og þá. 
Því þurfum við að gæta okkar að fara ekki 
aftur í sama hraða og fyrir Covid. Við höf-

en áður, við höfum lært meira á tæknina 
en flest okkar hafa á sama tíma 
áttað okkur á að við þráum 

en tæki. 
Það sem þarf ef 

til vill að passa 
betur nú en áður 
er þetta skýra bil 
á milli þess að 
vinna og vera í 
fríi. Margir hafa 
unnið meira 
heima en áður 
og nú eru skýr 
fyrirmæli um það 
að vinnustaðir búi til 
tækifæri fyrir einstakl-
inga til að vinna að heiman. 
Í þannig aðstæðum er mikilvægt að 

heima að vinna þá þýðir það ekki að þú 
þurfir alltaf að vera í vinnunni. Þú getur 
sett mörk og sagt nei. Það má líka. Það er 

gefa börnunum sínum athygli. Fyrir Co-

vill meiri tíma saman. En það er munur á 
því að vera saman í sama herbergi en allir 

uppteknir í sínu eða vera saman og gefa 
hvort öðru athygli.  

Jafnvægi er best á öllum sviðum lífs-
-

vægið í þínu lífi lítur út þessa stundina. 
Ég sé það strax að ég þarf að muna að 

manninum mínum. Þetta er 
ekki listi sem hægt er að 

fullkomna. Þetta er listi 
sem er gott að hafa 
sem viðmið og muna 

á öllum sviðum þá 
getur maður gert 
betur næst. 

Föstudaginn 2. 

Þennan dag verð ég með fyrirlest-

heilsuna og Rafn Franklín með frábær ráð 

heimasíðunni minni, www.gunnastella.is.
Hafðu það sem allra best.

Kærleikskveðja, 
Gunna Stella 

Skýr mörk?Þvar haldin kynning á stefnu-

Geopark sem skýrði þá sýn og 

stendur fyrir.

byggingarfulltrúum og tengi-
liðum innan sveitarfélaganna 

-
um að koma og hlusta á kynning-

Alta sem hélt utan um þessa 
vinnu. Alta skilaði skýrslu í lok 
verkefnisins sem ber heitið Katla 

um hlutverk og tækifæri til efl-
ingar, en þar er sett fram sýn á 
hlutverk KUGG og dregin fram 
lykilverkefni sem vinna þarf til 

-
ins. Í skýrslunni segir einmitt að 
með því að hafa þessa sýn geti 

-
skiptingu milli hagaðila, gengið 
frá starfsáætlun og lagt grunn að 

-
-

efni sem unnin hafa verið síðan 
2018 og hvað liggur fyrir. Berg-
lind ræddi einnig um hvernig 

-
-

Kynning á stefnu-
mótunarvinnu
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Starfsmann vantar í 60% starf til að hafa um-
sjón með starfsemi Félagsmiðstöðvarinnar Zero 
á Flúðum. Félagsmiðstöðin er rekin í samvinnu 
Hrunamannahrepps og Skeiða- og Gnúpverja-
hrepps. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.

Laun eru skv. kjarasamningum Félags opinberra 
starfsmanna.

Allar nánari upplýsingar gefur sveitarstjóri Hruna-
mannahrepps í síma 480 6600 eða jon@fludir.is.

Umsóknum skal skila á skrifstofu Hruna  manna-
hrepps í síðasta lagi 25. september nk.

Félagsmiðstöðin Zero

Starfsmaður óskast

ÚTBOÐ 

Hrunamannahreppur óskar 
eftir tilboðum í verkið:

GRÖF GATNAGERÐ 2020

Verklok eru 15. júlí 2021.

Verkið felur í sér gerð á nýjum götum við Gröf á Flúðum í 

Hrunamannahreppi. 

Verktaki skal jarðvegsskipta götur og stíga samkvæmt kenni-

sniðum og leggja styrktarlag, burðarlag og malbik á stíga og 

götur. Verktaki skal einnig leggja fráveitu, vatnsveitu, hitaveitu, 

ljósleiðaralagnir, ljósastauralagnir, setja upp ljósastaura og 

aðstoða við lagningu rafveitulagna.

Einnig skal malbika yfirlag á Hvammsveginn frá Hrunamanna-

vegi út fyrir Reynihlíð.

Helstu magntölur eru:

Gröftur ............................................... 2375 m³

Styrktarlag og fylling í lagnaskurði ..... 4775 m³

Malbik ............................................... 4920 m²

Fráveitulagnir ..................................... 610 m

Vatnsveitulagnir ................................. 475 m

Hitaveitulagnir ................................... 1060 m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðju-

deginum 22. september 2020.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í 

verkið skulu hafa samband við Bárð Árnason hjá Eflu Suður-

landi í síma 412 6900, eða með tölvupósti á netfangið ba@

efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í 

kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Hrunamannahrepps 

Akurgerði 6, 845 Flúðir fyrir kl. 11:00 fimmtudaginn 8. október 

2020, en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum 

sem þess óska.

Sveitarstjórinn í Hrunamannahreppi

U

-
-

-

Fallegasti garðurinn

-

Fallegasta fjölbýlið

-

-

-

Snyrtilegasta fyrirtækið
-

-

Framúrskarandi starf í 
umhverfismálum

-
-

Umhverfisverðlaun Árborgar 2020
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Efni sendist á dfs@dfs.is

Óvenjulegt héraðsþing HSK tókst vel
HSK 46 manns mættu á 98. hér-
aðsþing HSK sem var haldið á 
Hvolsvelli sl. fimmtudag. Mælst 
hafði verið til þess að einn full-
trúi kæmi frá hverju  félagi 
og gekk það eftir. Fámennara 
héraðsþing hefur ekki verið 
haldið síðan 1959. Trúlega hefur 
héraðsþing ekki staðið skemur 
í sögu sambandsins, en þing-
haldið tók klukkutíma og korter, 
enda var ýmsum hefðbundnum 
dagskrárliðum sleppt. En þing-
haldið gekk vel fyrir sig og 
vel var hugað að sóttvörnum. 
Heimafólki frá Rangárþingi 
eystra og Dímon eru færðar 
bestu þakkir fyrir kaffiveitingar 
og aðstoð við þinghaldið.

Frjálsíþróttakonan Fjóla 
Signý Hannesdóttir og hand-
knattleiksmaðurinn Haukur 
Þrastarson, bæði úr Ungmenna-
félagi Selfoss, voru útnefnd 
íþróttakona og íþróttakarl Hér-
aðssambandsins Skarphéðins 
árið 2019.

Unglingabikar HSK 2019 
hlaut æskulýðsnefnd Hesta-
mannafélagsins Geysis, for-

eldrastarfsbikar HSK 2019 fór 
til Badmintondeildar Hamars og 
Dímon var sigurvegari í heildar-
stigakeppni HSK vegna héraðs-
móta HSK. Þá var Jason Ívars-
son valinn öðlingur ársins.

Stjórn HSK lagði fram 10 
tillögur á þinginu og voru þær 
allar samþykktar, þar á meðal 
tillaga um að veita Íþróttafélagi 
Uppsveita aðild að HSK. Að-

ildarfélög sambandsins eru nú 
58 talsins.

Í lok þings var kosið í starfs-
nefndir sambandsins og þá var 
stjórn og varastjórn sambands-
ins endurkjörin.

Ársskýrsla sambandsins kom 
út á þinginu og má nálgast hana 
á www.hsk.is, undir liðnum 
fundargerðir.

Þröstur Ingvarsson, faðir Hauks íþróttakarls HSK, og Fjóla Signý íþróttakona HSK.

Jason Ívarsson, öðlingur ársins.

Arnheiður B. Einarsdóttir, formaður Dímonar, Sandra Björk Gunnarsdóttir, 
framkvæmdastjóri Hamars og Lovísa Ragnarsdóttir, Geysi, tóku við sérverð-
launum f.h. sinna félaga.

Hluti þingfulltrúa, Guðmundur Kr. Jónsson heiðursformaður HSK fyrir miðri 
mynd.

Gott stig í fyrsta heimaleik
HANDBOLTI Selfoss mætti KA í 
fyrsta heimaleik sínum í Olís-
deildinni á tímabilinu. Selfyss-
ingar mega teljast lukkulegir 
að ná stigi út úr leiknum en 
lokatölur urðu 24-24.

Selfyssingar byrjuðu miklu 
sterkari og komust fljótt í 
fjögurra marka forystu, 5-1 
og allt stefndi í auðveldan leik 
hjá Selfoss. Raunin varð önnur 
því norðanmenn tóku við sér, 
minnkuðu muninn, jöfnuðu og 
leiddu í hálfleik 11-13.

Seinni hálfleikur fór ró-
lega af stað, KA hélt tveggja 
til þriggja marka forystu lengi 
vel. Allt stefndi í sigur gest-
anna sem voru komnir fimm 
mörkum yfir þegar um átta 
mínútur voru eftir, 18-23. Þá 
tóku við hreint út sagt ótrúlega 
lokamínútur þar sem Selfoss 
skoruðu fjögur mörk á síðustu 
fjórum mínútum leiksins á 
meðan KA tókst ekki að koma 
boltanum í netið. Lokatölur 
24-24.

Mörk Selfoss: Guðmundur 
Hólmar Helgason 7, Hergeir 
Grímsson 5, Alexander Már 
Egan 4, Ísak Gústafsson 3, 

Atli Ævar Ingólfsson 2, Daníel 
Karl Gunnarsson og Tryggvi 
Þórisson 1. Varin skot: Vilius 
Rasimas 8 (31%).

Næsti leikur hjá strák-
unum er gegn Aftureldingu 
í Mosfellsbænum á morgun, 
fimmtudag 24. september kl. 
19.30.

Minnum á að sala árskorta 
er komin á fullt og eru þau 
meðal annars fáanleg í vef-
verslun Selfoss sem finna má á 
slóðinni www.selfoss.net. -esó

Tryggvi Þórisson var öflugur gegn 
KA með sex brotin fríköst og sex 
varða bolta í vörninni. Ljósmynd: 
Umf. Selfoss/IHH

HANDBOLTI Stelpurnar hófu leik 
í Grill 66 deildinni um helgina 
þegar þær mættu ungmenna-
liði HK í Kórnum. Selfoss 
tapaði með fjórum mörkum, 
34-30, í markaleik.

Selfyssingar byrjuðu leik-
inn betur og leiddu fyrstu 
fimmtán mínútur leiksins. HK-
ingar tóku þá völdin og kom-
ust yfir og voru með tveggja 
marka forystu í hálfleik, 14-12. 
Svipað var uppi á teningnum í 
seinni hálfleik og Selfyssingar 
gerðu sig aldrei líklega til að 
gera alvöru atlögu að Kópa-
vogsstúlkunum og þar við sat. 
Lokatölur 34-30.

Mörk Selfoss: Tinna Sigur-
rós Traustadóttir 13/3, Lara 
Zidek 9/1, Ivana Raickovic 3, 
Thelma Lind Sigurðardóttir og 
Rakel Guðjónsdóttir 2 og Elín 

Krista Sigurðardóttir 1. Varin 
skot: Henriette Ostergaard 9 
(23%) og Lena Ósk Jónsdóttir 
1 (20%).

Næsti leikur hjá stelpunum 
er gegn Fram U í Safamýrinni 
sunnudaginn 27. september kl. 
15:00. -esó

Tap í Kórnum

Tinna Sigurrós var langmarkahæst 
með 13 mörk. Ljósmynd: Umf. Sel-
foss/ÁÞG

KNATTSPYRNA Selfyssingar 
drógust gegn Haukum í fyrstu 
umferð Coca Cola bikars karla. 
Í skálinni voru fimmtán lið, 
þar á meðal voru lið Selfoss og 
Íf. Mílunnar, en fjögur lið sátu 
hjá í fyrstu umferð. Dregið var 
í þrjár viðureignir þannig að 
sextán lið munu standa eftir 
þegar dregið verður í aðra um-
ferð.

Leikurinn fer fram á Ás-
völlum þriðjudaginn 6. októ-
ber. Mílumenn komu ekki upp 
úr skálinni og eru komnir í 16-

liða úrslit. Því er ljóst að þeir 
hafa jafnað sinn besta árangur 
í bikarkeppninni.

Selfoss mætir Haukum í 
Coca Cola bikarnum
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Starf framkvæmdastjóra Handknattleiksdeildar 
Umf. Selfoss er laust til umsóknar. Um er að 

-
-

-
-

skipta við samstarfsaðila deildarinnar.

-

-

-
 

. Nánari 

.

 Stjórn Handknattleiksdeildar Umf. Selfoss.

Framkvæmdastjóri 
Handknattleiksdeildar 
Umf. Selfoss

HANDBOLTI Strákarnir í ung-
mennaliði Selfoss töpuðu fyrir 
HK með tveimur mörkum, 27-
25, í Kórnum í fyrstu umferð 
Grill 66 deildarinnar.

Leikurinn var jafn fyrstu 
mínúturnar og var staðan 5-5 
eftir um 8 mínútna leik. Selfyss-
ingar leiddu með einu marki í 
hálfleik 12-13. Þeir héldu upp-
teknum hætti í seinni hálfleik 
og náðu tveggja marka forystu 
þegar skammt var liðið af seinni 
hálfleik. HK náði að jafna leik-
inn og eftir það skiptust liðin 
á að halda forystu. HK voru 
sterkari aðilinn á lokamínútum 
leiksins og Selfyssingar gerðu 
sig seka um klaufaleg mistök 
sem gulltryggði sterku liðið HK 

tveggja marka sigur.
Mörk Selfoss: Hannes Hösk-

uldsson 5, Guðjón Baldur Óm-
arsson, Arnór Logi Hákonarson 
og Vilhelm Freyr Steindórsson 
4, Haukur Páll Hallgrímsson, 
Grímur Bjarndal Einarsson og 
Tryggvi Þórisson 2 og Gunn-
ar Flosi Grétarsson 1. Varin 
skot: Alexander Hrafnkelsson 7 
(34%).

Næsti leikur hjá Selfoss U 
er gegn Fram U í Safamýrinni 
laugardaginn 26. september kl. 
16:00. Endilega fylgist með á 
fésbókarsíðu Selfoss handbolta 
þar sem finna má nýjustu upp-
lýsingar um liðin, leiktíma og 
sóttvarnarreglur. -esó

Aðalfundur

Aðalfundur Umf. Selfoss verður

haldinn á Hótel Selfoss fimmtudaginn

8. október klukkan 20:00.

Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf.

Aðalstjórn Umf. Selfoss

Vegna COVID-19 er mælst til þess að aðeins tveir fulltrúar komi 

frá hverri deild. Þá hefur verið ákveðið að bjóða ekki gestum til 

fundarins.

Hannes var með fullkomna skot-
nýtingu í leiknum. Ljósmynd: Umf. 
Selfoss/IHH

Selfoss U tapaði með tveimur mörkum gegn HK

GOLF Golfakademía FSu fer 
mjög vel af stað, en um er að 
ræða nýja akademíu við FSu 
sem hófst nú á haustönn. Tíu 

sinnum í viku þar sem farið er 

venjulegt spil á velli og golf-
reglur. Að auki stunda nemend-

Kraftbrennslunni. Nemendur er 

sinni íþrótt á skólatíma. Aðstaða 
til kennslu er til fyrirmyndar, 
en nemendur æfa sig á golf-
velli Golfklúbbs Selfoss. Þar 

-

golfaakademíu eru Hlynur Geir 
Hjartarson, PGA golfkennari og 
Ástmundur Sigmarsson.

Nám í golf akademíu FSu fer vel af stað

Svon á fjórum nýjum sjúkra-
bílum á Suðurlandið og eru 
tveir nú þegar komnir í notkun. 
Annar bíllinn er staðsettur á 
Selfossi en hinn var afhentur á 
Hvolsvöll þann 13. september 
sl. Nýi sjúkrabíllinn er algjör 
bylting og er þetta í fyrsta sinn 
sem sjúkrabíll, sem staðsettur 
er á Hvolsvelli er framleiddur 
sem slíkur, þ.e. ekki búið 

að breyta annars konar bíl í 
sjúkrabíl. Nýi bíllinn er þyngri 
og með loftpúðafjöðrun að 
aftan sem sjúkrabílar hér hafa 
ekki haft áður. Það gerir það 
að verkum að bíllinn er ekki 
eins hastur sem að sjálfsögðu 
er mun betra þegar kemur að 

aftan í bílnum er meira en áður 
og það fer sannarlega mun 
betur um sjúklinginn í bílnum.

Sjúkrabíll hefur verið stað-
settur í Rangárþingi í fjölda ára 
og hefur það sannað sig hvað 
eftir annað hversu nauðsyn-
legt það er að hafa sjúkrabíl á 
svæðinu.

Á myndinni eru sjúkraflutn-
ingamennirnir, Erla Sigríður 
Sigurðardóttir og Ágúst Leó 
Sigurðsson.

Nýr sjúkrabíll í Rangárþing
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Tilraunaverkefni um heima-
slátrun sauðfjár er farið af stað 
og alls taka 35 býli, víðs vegar 
um landið, þátt í verk efninu. 
Mark mið þess er leita leiða til 
þess að auðvelda bænd um að 
slátra sauðfé heima til markaðs-
setningar þann ig að uppfyllt 
séu skilyrði regluverks um 
mat vælaöryggi og gætt sé að 
dýravelferð og dýra heilbrigði. 
At vinnuvega- og ný sköpunar-
ráðuneytið hefur falið Hólm-

fríði Sveins dóttur, doktor 
í lífvísindum og nær ingar-
fræðingi, að stýra verk efninu 
fyrir hönd ráðu neytisins.

Heilbrigðisskoðun framkvæmd 
af dýralæknum
Síðustu miss erin hefur verið 
unnið ötullega að undir bún ingi 
í samráði við Mat vælastofnun, 
landssamtök sauð fjárbænda og 
þátttakendur. Í sumar undir-
rituðu Kristján Þór Júlíus son, 

sjávarútvegs- og land bún aðar-

Árnadóttir, for maður Lands-
sam taka sauð fjárbænda, sam-
komulag um til rauna verk efni 
um heimaslátrun.

Undir búningi verk efnisins 
er nú lokið, þátttakendur verk-
efnisins eru 35 talsins og eru 
búsettir víðsvegar um landið. 
Fyrirkomulag verk efnisins er 
með þeim hætti að þátt takendur 

slátrun á bæjum en heilbrigðis-
skoðun verður framkvæmd af 
dýra læknum Mat vælastofnunar 
með tvenns konar hætti, annars 
vegar með heimsókn dýralæknis 
á 19 bæi og hins vegar í gegnum 
fjarfundarbúnað í beinu streymi 
á 16 bæjum.

Þátt takendur munu jafnframt 
mæla sýru stig og taka sýni fyrir 
örveru mælingar í því skyni að 
mæla gæði kjötsins. Afurðir úr 
verk efninu verða ekki seldar á 
markaði. Samkvæmt samn ingn-
um fjármagnar ráðu neytið sýna-
tökur og rannsóknir á ör veru-
mælingum.

Góð þátttaka í tilraunaverkefni 
um heimaslátrun sauðfjár

Það var hátíðleg stund á Hellu 
þann 15. september þegar gamlir 
og nýir Hellubúar fögnuðu 
útgáfu bókarinnar Hella – þorp 
í þjóðbraut. Með bókinni lokast 
byggðasöguhringurinn, en 
áður hafa komið út bækur um 
alla gömlu hreppana sem nú 
mynda Rangárþing ytra. Segja 
má að 15. september marki 
tímamót í sögu staðarins, því 
þann dag fyrir 93 árum fékk 
Þorsteinn Björnsson fyrstur 
verslunarréttindi á staðnum.

Ingibjörg Ólafsdóttir sagn-

fræðingur hefur unnið að ritun 
bók  arinnar undanfarin ár með 
ötulli aðstoð Hellubúa og nær-
sveitunga. Í bókinni birtast ótal 
ljósmyndir og frásagnir sem 
safnað hefur verið á undan-
förnum árum. Þetta markar 
henni sérstöðu því auk þess 
að vera byggðasaga um það 
hvern ig þorp verður til streymir 
sagan beint frá fólkinu sjálfu, 
sem byggir staðinn og mótar 
hann. Samhliða sagnfræðilegri 
umfjöllun birtist mynd af 
samfélaginu og sam hjálpinni 

sem þar á sér stað. Bæði höfundur 
og prentsmiður bókarinnar eru 
gamlir Hellubúar, en Ólafur 
Stolzenwald og Prentsmiðja 
Guðjóns Ó sáu um umbrot og 
prentun. Þessi einstöku tengsl 
allra hlutaðeigandi við staðinn 
verða til þess að verkið allt er 
unnið beint frá hjartanu.

Bókin fæst á skrif stofu Rang-
ár þings ytra, Litlu lopa sjopp -
unni á Hellu, sölu skálanum við 

Selfossi.

Byggðasöguhringnum 
lokað á Hellu

F.v. Ágúst Sigurðsson sveitarstjóri Rangárþings ytra, Sólveig Stolzenwald, Unnur Þórðardóttir, 
Gunnar Guðmundsson, Ólafur Egill Stolzenwald, Bogi Thorarensen, Ingibjörg Ólafsdóttir og 
Harpa Rún Kristjánsdóttir.

Á öldum ljósvakans hljómar 
nú lagið Tímamót, með 
rangæsku söngkonunni Fríðu 
Hansen. Þetta er fyrsta lagið 
sem Fríða gefur út ein og sér, 
en lag og texti er eftir hana. 
Áður hefur hún vakið athygli 
með ábreiðum sínum á ýmsum 

við aðra tónlistarmenn, nú 
síðast annan Rangæing, Hreim 
Örn Heimisson, í laginu Lítið 
hús. Dagskráin tók Fríðu tali 
af þessu tilefni og lagði fyrir 
hana nokkrar stórar og smáar 
spurningar. 

Hver er Fríða Hansen og 
hvaðan kemur hún? 
Fríða Hansen er hvatvís, 
óskipulögð og jákvæð 25 ára 
sveitastelpa frá Leirubakka í 
Landsveit. 

Hvað ætlarðu að verða þegar 
þú ert orðin stór? 
Ég ætla aldrei að verða stærri 
en svo að geta notið lífsins og 
haft gaman af líðandi stund. Í 
mér blundar hestakona, bóndi 
og söngkona, dýralæknir 
og leikkona, kennari og 
rithöfundur og allt þar á milli. 
Vonandi næ ég að gera allt sem 
mig langar til áður en ég verð 
,,stór“. 

fyrir mér er alls staðar og 
vekja náttúran og dýrin upp 

sköpunina mína. Báðar greinar 
eru líka þannig að það er hægt að 
stilla vinnudeginum og rútínunni 

Ég er að sjálfsögðu ekki ein með 
búið heima á Leirubakka, við 
rekum þetta saman fjölskyldan, 
en við styðjum við bakið hvert 
á öðru og reynum eins og við 
getum að búa til tíma til að sinna 
því sem við viljum sinna, eins 
og listsköpun.

Úr náttúrunni, mis munandi að-
stæð um og árs tíðum og sam-
ferðar fólki. 

Hvernig er að gefa út tónlist 

nútímanum? 
Ég er afar hepp in að hafa 
kynnst frá bæru fólki í tón listar-

bransanum sem eru öll boðin 
og búin að hjálpa og leiðbeina, 
og að halda mér jafnframt á 
tánum og niðri á jörðinni. Þetta 
er náttúrulega frumskógur, þessi 
tónlistarmarkaður og bransi, svo 
ég tel að það sé mikilvægast að 
muna að njóta þess sem maður 
er að gera; að semja og skapa og 
koma fram. Allt umfram það er 
bara plús. 

Væri það öðruvísi ef þú ættir 

Nei, það tel ég ósennilegt. Ég 
ætla samt að búa í Reykjavík 

annað svar í vor. 

Við hvað kemurðu til með að 
starfa í vetur? 
Ég er tónlistarkennari í ca. 

Suðurlands og kenni á Flúðum, 
Selfossi og í Reykjavík. Ég er 
líka söngkona og kem fram við 
hin ýmsu tilefni, en svo er ég 
reiðkennari, tek bæði að mér 
einkakennslu og hópakennslu, 
en er líka tamningakona. 

Hvað ertu að reyna að gera 
með listinni? 
Fyrst og fremst að koma öllu 
því sem er að brjótast um innra 
með mér út, og vona svo að 

gott af. Ef ég næ að gleðja þann 
sem hlustar eða hvetja einhvern 
til að elta draumana sína er 
tilganginum náð. 

Nú og að lokum, hver er 
tilgangur lífsins? 
Að njóta líðandi stundar um-
kringd ur fólki sem veitir þér 
gleði, inn blástur og hvatningu 
til að gera það sem þér þykir 
skemmti legast – og að vera 
öðrum inn blástur!

Svo mörg voru þau orð. Við 
óskum Fríðu gæfu og gengis 
á öllum vígstöðvum. Lagið er 
hægt að nálgast á öllum helstu 
streymisveitum og myndband 
Eiríks Þórs Hafdal á youtube.
com.

Fríða gefur út lagið 
Tímamót
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  Lyngháls 1, 110 Rvk   5 600 600
 Eyravegi 25, 800 Selfoss   482 1944
 Heiðargerði 22, 300 Akranes   431 1127

  prentmetoddi.is 

Við erum sérfræðingar í prentun bóka,  
almennu prentverki og framleiðslu umbúða.
Öll framleiðsla fer fram á Íslandi.

Láttu sérfræðinga okkar aðstoða við að finna bestu, 
hagkvæmustu og umhverfisvænustu leiðina fyrir þig. 

Velkomin á Lyngháls 1
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ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Hjá MaddýHjá Maddý ehf. ehf.
Eyravegi 27 - 800 SelfossEyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.iss. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöfBókhald - ráðgjöf
skattskilskattskil

Þjónusta við Þjónusta við 
einstaklinga og einstaklinga og 

fyrirtækifyrirtæki
Persónuleg þjónustaPersónuleg þjónusta

FUNDIR

Al-Anon Selfossi
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

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

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

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

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

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

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

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.

Ertu spænskumælandi?
Óska eftir spænskumælandi 
aðila fyrir mjög mikilvægt verk-
efni. Stutt símtal til Spánar. 
Uppl. gefur Björgvin Ómar 
Ólafs son í síma 483 3568.

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

BÍLAR

TUNGUMÁL

TIL LEIGU

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

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

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

OA
Áttu erfitt með að hætta að 
borða? OA 12 spora fundir 
Overeaters Anonymus alla 

þriðjudaga kl. 17:30 Hrísholti 8.

AA Sporgöngufólk f. alla
Bókasafn

Hafnarberg 1 - 815 Þorlákshöfn
Klukkan 10:30-11:30 Sunnudag.

AA opin fundur f. alla
Kirkjan kjallari 

Skálholtsbraut - 815 Þorlákshöfn
Klukkan 20:00 Fimmtudag.

Sími 492 1944
dfs@dfs.is

Aðventistar
Safnaðarheimili aðventista, 
Eyravegi 67, Selfossi, 26. sept. 
Biblíurannsókn kl. 11 og guðs-
þjónusta kl. 12, með ræðu verð-
ur Eric Guðmundsson. Verið vel-
komin.

Eyrarbakkakirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 27. 
september kl. 11.00. Sr. Halldóra 
J. Þorvarðardóttir prófastur 
setur sr. Arnald Bárðarson í 
embætti sóknarprests Eyrar-
bakkaprestakalls. Kór Eyrar-
bakkakirkju syngur organisti 
Haukur Arnarr Gíslason.

Gaulverjabæjarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 27. 
september kl. 14. Kór kirkjunnar 
syngur, organisti Haukur Arnarr 
Gíslason. Prestur sr. Arnaldur 
Bárðarson.

Hvítasunnukirkjan Selfossi
Samkoma og sunnudagaskóli á 
sunnudögum kl.11:00. English 
translation available. Bæna-
stund ir á þriðjudögum kl. 20. 
Allir innilega velkomnir. www.
selfossgospel.is.

Kálfholtskirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 27. 
sept. kl. 14.00. Fermingarbörn 
næsta vetrar og foreldrar þeirra 
sérstaklega boðin velkomin.

Selfosskirkja
Fjölskyldumessa sunnudaginn 
27. september kl. 11:00. 
Umsjóna Jóhanna Ýr Jóhanns-
dóttir og Guðbjörg Arnardóttir.

Kirkjuskólinn í 
Víkurprestakalli

Samverur Kirkjuskólans í 
Víkurprestakalli hefjast að nýju 
næsta sunnudag, 27. september 
kl. 11:15 í Víkurskóla í Vík. Við 
skoðum nýtt efni og rifjum upp 
það sem við erum áður búin að 
læra. Við munum fylgja öllum 
reglum sem settar eru um sótt-
varnir vegna Covid 19 í vetur svo 
það er vissara að fylgjast vel 
með auglýsingum. Hlakka til að 
hitta ykkur aftur.

Íbúð til leigu
Íbúð á Selfossi tímabundið til 
leigu með húsgögnum gegn 
hluta af leigunni og að passa 
kettina. Upplýsingar í síma 761 
1762.

F4x4
Suðurlandsdeild
Aðalfundur
Aðalfundur verður haldinn 
þriðjudaginn 6. okt nk. kl. 20:00 
í Karlakórsheimilinu á Selfossi.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf

P.S. 1 metra reglan verður virt eins 
og staðan er í dag. Grímur verða á 
staðnum ef fólk vill. Stjórnin

Rangárþing eystra leitar til 
íbúa um hugmyndir eða til-

lögur að nokkrum nýjum götu-
nöfnum í sveitarfélaginu. Um 
er að ræða eina götu í Skógum 
og þrjár götur í byggðinni sem 
verið er að undirbúa norðan við 
Hvolsvöll. Tillögur má senda á 
netfangið arnylara@hvolsvoll-
ur.is eða í gegnum skilaboð á 
Facebook síðu sveitarfélagsins.

Skógar
Í Skógum vantar nafn á eina 

götu í deiliskipulagi Ytri-Skóga. 
Gatan liggur frá bílastæðinu bak 
við gamla Héraðsskólahúsið 
og meðfram íbúðarhúsum og 
lóðum sem hafa samheitið Ytri-
Skógar.

Hvolsvöllur
Á Hvolsvelli er leitað að til-
lögum um þrjú götuheiti í 
skipulagðri byggð norðan við 
Hvolsvöll. Gatan sem er lituð 
með gulu tengir byggðina við 
Þjóðveg 1.

Rangárþing eystra óskar 
eftir tillögum um götunöfn

Þann 16. september sl., á af-
mælisdegi Ómars Ragnars-

sonar var dagur íslenskrar 
náttúru. Í tilefni þess fóru allir 
nemendur og starfsfólk Gurnn-
skólans á Hellu víðsvegar um 
Hellu til að tína rusl. Auk þess 
fengu allir nýbakaðar lummur í 
tilefni dagsins. Eftir það var stillt 
upp í grænfánamerkið, ýmist 
með blá, græn eða hvít höfuðföt 
til að hægt væri að taka mynd 
með dróna. Eftir það fékk skól-
inn afhentan Grænfánann í 6. 
sinn, en nemendur og starfsfólk 
er að sjálfsögðu afar stolt af því.

Grunnskólinn á 
Hellu fær afhentan 

Grænfánann í 6. sinn

Uppbyggingarsjóður Suðurlands

Ráðgjafi SASS í Hveragerði

Ráðgjafi SASS verður staðsettur á 

bæjarskrifstofunum í Hveragerði 
mánudaginn 28. september kl. 14-16 

og mun veita umsækjendum aðstoð. 

Hægt er að bóka tíma með 

tölvupósti á hrafnkell@hfsu.is
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Á tveimur fundum bæjarráðs 
Hveragerðis nú í 

sumar samþykkti meirihluti 

samninga sem eru að mati 
undirritaðra afar óhagstæðir 

íbúa. Auk þess teljum við það 

gera slíka samninga.

Samningur við Reykjadalsfélagið
Á fundi bæjarráðs þann 18. 

Reykjadalsfélagið, handahafa 
lóðarinnar Árhólma 1 í 
Ölfusdal sem er við upphaf 

stóð einn í samningaviðræðum 
við Reykjadalsfélagið en fulltrúar 

bæjarráð þann 18. júlí 2019. 
Megininntak þessara fyrstu draga 
var að Hveragerðisbær myndi 
fela Reykjadalsfélaginu einkarétt 
á innheimtu bílastæðagjalda, 

upp með það í samningnum að 
félagið tæki meirihluta þeirra 
tekna í sína sjóði. Það var mat 
bæjarfulltrúa Okkar Hveragerðis 
að það væri óeðlilegt að 
einkaaðilar tækju meirihluta 

á meðan tilgangurinn með 

tekna til að byggja upp svæðið 

ferðamanna sem fer um svæðið. 

Hveragerðis þessari nálgun í 

athugasemdir við að markmið 
samningsins væru óljós. 

Sem betur fer hafði meirihluti 
Sjálfstæðismanna fallið frá 

Reykjadalsfélaginu einkarétt á 

félagið tæki meira en helming 
tekna til sín. En, þess í stað setti 
meirihlutinn inn í samninginn að 
Hveragerðisbær myndi greiða 
Reykjadalsfélaginu kr. 1.450.000 
á mánuði fyrir þjónustu félagsins. 
Það þýðir að fyrir hvern dag mun 
Hveragerðisbær greiða tæplega 
kr. 50.000 fyrir þjónustuna eða í 
heild um 174 m.kr. fyrir þau tíu 
ár sem samningurinn á að gilda. 

Okkar Hveragerðis í bæjarráði 
greiddi atkvæði gegnum þessum 
samningi en hann var engu að 
síður samþykktur af meirihluta 

Og hvaða þjónusta er 
það sem íbúar Hveragerðis 
munu greiða kr. 50.000 á dag 
fyrir til Reykjadalsfélagsins 
næstu 10 árin? Það er rekstur 

Tveir glataðir samningar 
Sjálfstæðismanna í Hveragerði

aðstaða fyrir bílastæðaverði 
Hveragerðisbæjar, rekstur 

Hveragerðisbæjar að húsnæðinu 
tíu sinnum á ári.

Að mati undirritaðra 
er mikilvægt að tryggja 

sem eiga leið um svæðið en það 

að leysa það fyrir lægri upphæð 
á mánuði. Það er líka óljóst 

sem Hveragerðisbær greiðir 
Reykjadalsfélaginu fyrir að 
reka við Árhólma eigi að 
þjóna? Hveragerðisbær rekur 

upplýsingar sem þeir leita eftir 

Landverðir, sem eru á vegum 

á sumrin, hafa meðal annars 
það hlutverk að fræða gesti um 

til með að hafa meiri viðveru á 
svæðinu yfir allt árið. Það verður 

svæðinu sem líklega myndi falla 

snúi sér þangað varðandi 
samning um slíkan rekstur. 
Einnig má benda á að til eru 
rafrænar lausnir fyrir innheimtu 
bílastæðagjalda sem krefjast 
ekki viðveru bílastæðavarða. 
Ekki er ólíklegt að slíkar 
lausnir verði fyrir valinu þegar 
kemur að því að sveitarfélagið 
velji hvernig skuli standa að 

bílastæðaverði á svæðinu.  
Okkur þykir einnig 

Sjálfsstæðismanna í Hveragerði 
hafi ekki farið í samstarf um 
uppbyggingu á Árhólmasvæðinu 

Landbúnaðarháskóla Íslands 
sem eru stórir hagaðilar í 
þessu máli. Það liggur fyrir 
að allir ferðamennirnir sem 

munu greiða bílastæðagjald til 
Hveragerðisbæjar eru á leiðinni 
í Reykjadalinn, sem er innan 

eigu Landbúnaðarháskólans. Við 
í Okkar Hveragerði teljum að 
slíkt samstarf um uppbyggingu 

hefði verið mun affarasælla 

svæðisins heldur en núverandi 

Þess má geta að undanfarin 
ár hafa árlega farið um svæðið 
um 300.000 gestir á leið sinni 

muni áfram fara um svæðið 
þegar veirufaraldurinn hefur 

ferðamannaiðnaðurinn hefur 
náð sér á strik að nýju. Það eru 
því mikil viðskiptatækifæri 
fyrir lóðarhafa að Árhólmum 

kynnt bæjarfulltrúum spennandi 
hugmyndir um uppbyggingu á 
lóðinni sem án efa munu draga 

rekstri. Það er því á engan hátt 
réttlætanlegt að Hveragerðisbær 
styrki sérstaklega eitt fyrirtæki 
í bænum umfram annað á þann 
hátt sem lagt er upp með í 
samningum.

Kaup á ónýtu húsi
Á fundi bæjarráðs Hveragerðis 
20. ágúst sl. ákvað meirihluti 

kaupa ónýtt hús í Hveragerði, 
Bláskóga 1, á 19,5 m.kr. Húsið 

fasteignamat þess er tæpar 16 
m.kr. Stefnt er að því að rífa húsið 

úthluta lóðinni til nýbyggingar, 
líklega fyrir parhús. En hvernig 
lítur þá þetta reikningsdæmi út? 

parhús á lóðinni. Þá verður 
fyrirséð tap bæjarins af þessum 

Fulltrúi Okkar Hveragerðis 
í bæjarráði greiddi atkvæði 
gegn þessum samningi en hann 
var samþykktur af meirihluta 

hvers vegna Sjálfstæðismenn 

sem raun ber vitni, tekjutapi 
sem bitnar á sjóðum sem íbúar 
Hveragerðis eiga. Ef tilgangurinn 
hefur verið að kaupa hús í lélegu 

nýju húsi þá er það einfaldlega 
ekki hlutverk sveitarfélags að 

Eigendur fasteigna bera ábyrgð 

tilfelli Hveragerðisbæjar, að 
leysa einstaka eigendur undan 
skyldum sínum á þennan hátt. 
Fjármagn Hveragerðisbæjar 

Hveragerðis.

Njörður Sigurðsson og
Þórunn Pétursdóttir,

bæjarfulltrúar 
Okkar Hveragerðis

Njörður Sigurðsson og Þórunn 
Pétursdóttir, bæjarfulltrúar Okkar 
Hveragerðis.

Algjörlega raunhæft 
markmið að stofna sinfóníska 

hljómsveit á Suðurlandi
Slands hélt sína fyrstu 
tónleika í síðustu viku 

Hvera gerði, Bláskógaskóla, 

„Ég er einstaklega ánægður 
með hvernig til tókst,“ segir 

andi hljóm sveitar innar. „Og 
ég held að með þessum 

hljómsveitar á Suður landi var 

að hægt sé að gera slíkt hið 
sama á Suðurlandinu,“ bætir 
Guðmundur Óli við, en hann 
starfaði að uppbyggingu 
S i n f ó n í u h l j ó m s v e i t a r 

aðalstjórnandi hennar í 23 ár. 

Básúna sem breytist 
í mótorhjól og 
hneggjandi trompet 
Það var ekki tilviljun að 
skóla tónleikar urðu fyrir 
valinu sem fyrsta verkefni 
hinnar nýju hljómsveitar? 
„Nei, það var ekki tilviljun,“ 
segir Guðmundur Óli. 

besta leiðin til að sýna það 
er að byrja á því að spila 

þessu hausti en það verður 
síðar.“ Fyrstu áheyrendur 

lands kunnu sannarlega að 
meta tónleikadagskrána. 

kvik mynd anna kveikti á 

sveit arinnar vakti líka mikla 
gleði, sérstaklega básúnan 

tónleikanna var tónverkið 
Lykillinn eftir þá Tryggva M. 

sem lenda í ýmsum ævintýrum 
þar sem m.a. hið hræðilega 
naut Geirmundur lætur til 

Oddi Júlíussyni leikara. Þau 
Á 

Sprengisandi

þau af hjartans list með 
hljómsveitinni. 

Frábærar viðtökur – 
stjórnandinn í skýjunum

sagði einn tónleikagestanna 

út úr tónleikasalnum í 
Félagsheimilinu á Flúðum 

kallað fram margvíslegar 

heppnast ekki betur en það,“ 

frétt Dagsrkárinnar að búið sé 

bætir við „sem er afskaplega 

starfar mikill mannauður sem 
á að fá tækifæri til að nýta 
hæfileika sína, sjálfum sér 

Guðmundur Óli Gunnarsson.
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Hjólbarðar

Guðni Th. Jóhannesson, 
forseti Íslands, og 

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 
umhverfis- og auðlindaráðherra, 
hleyptu af stað söfnun á 
birkifræi á Bessastöðum á degi 
íslenskrar náttúru. Söfnunin er 
liður í átaki Skógræktarinnar 
og Landgræðslunnar til að 
auka útbreiðslu birkiskóga 
en talið er að þeir hafi þakið 
a.m.k. fjórðung landsins við 
landnám. Prentmet Oddi, sem 
er eigandi Dagskrárinnar, tekur 
meðal annarra fyrirtækja og 
félagasamtaka þátt í verkefninu 
en umbúðirnar utan um 
birkifræin eru hannaðar og 
prentaðar hjá fyrirtækinu.

Margþættur ávinningur af 
endurheimt birkiskóganna
Markmið átaksins er að 
endurheimta birkiskóglendi og 
vistkerfi þess en með því næst 
margþættur ávinningur. Á rýru 
landi er gjarnan losun kolefnis 
því þar er gamall jarðvegur enn 
að rotna. Þegar landið klæðist 
birkiskógi stöðvast þessi losun 
og kolefnisbinding hefst í 
staðinn. Svona verkefni eru því 
líka loftslagsverkefni. Birkið er 
frumherjategund sem sáir sér 
mikið út á eigin spýtur ef hún 
fær til þess frið. Birkið heldur 
því starfinu áfram ef vel tekst 
til að koma því af stað á nýjum 
svæðum.

Skógræktinni áfram um að 
auka vitund og áhuga fólks 
á eflingu náttúrunnar
„Birkifræinu sem safnað verður 
saman í þessari söfnun verður 
dreift á uppgræðslusvæði víða 
um land. Reynt er að hafa 
það þannig að þeim fræjum 

Birkifræsöfnun til endurheimtar
birkiskóga og kolefnisbindingar ýtt úr vör

sem dreift er á hverjum 
stað séu úr nágrenninu 
eða af sama landssvæði,“ 
segir Hreinn Óskarsson, 
sviðsstjóri þjóðskógasviðs hjá 
Skógræktinni í samtali við 
blaðið. Við spyrjum Hrein því 
næst hvar best sé að safna svona 
fræjum. „Það eru allir skógar 
Skógræktarinnar opnir, þá er 
umögulega góð tré í görðum 
fólks eða í landi 

skógræktarfélaga. Fólk ætti að 
hafa það í huga að þetta er hin 
besta útivist og fjölskyldan getur 
sameinast í þessu verkefni“. 

Nokkuð viðamiklir birkiskógar 
orðið til með þessum hætti
Þessi tegund af fræsöfnun og 
sáningum er ekki ný af nálinni 
og hefur verið stunduð lengi. 
Hreinn fræðir okkur um að 

í hverjum einasta rekli, eða 
köngli geti verið um eða yfir 
eitthundrað fræ. Birkifræin séu 
þeim eiginleikum búin að geta 
geymst í 3-4 ár í jarðveginum 
og farið af stað þegar vel árar og 
komið sér á legg. „Skógræktin 
og Landgræðslan hafa gert 
þetta áratugum saman. Mörg 
af þessum svæðum sem byrjað 
var að sá í á fyrri hluta 20. 
aldar eru þessir skógar sem við 
erum að ferðast um í dag. Sem 

dæmi er uppi í Haukadal stór 
reitur sem sáð var um 1940 

með bæjarstaðabirki, 
á Rangárvöllum er 
Gunnlaugsskógur og 
Stóri-Klofi í Landsveit 
og allt orðnir nokkuð 
stórir skógar þar 
sem var farið með 
fræ og dreift. Þetta 
verkefni getur því 

haft umtalsverð áhrif 
í framtíðinni, bæði með 

myndun skóga til útivistar, 
en líka með því að binda 

kolefni. Á einum hektara af 
svona sjálfsáðum birkiskógi má 
áætla að hann bindi á hverju ári 
því sem nemur kolefnisspori 
af einum smábíl,“ segir 
Hreinn að lokum. Allar nánari 
upplýsingar um verkefnið má 
finna á birkiskogur.is. Þá eru 
upplýsingar um söfnunarstaði 
og frækassa jafnframt á síðunni. 
 -gpp


