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Tuttugasta apríl sl. voru 
fyrstu límtrésbitarnir sem 

framleiddir eru úr íslensku timbri 
með alþjóðlegri vottun fluttir úr 
verksmiðju Límtrés-Vírnets á 
Flúðum og að brúarstæði 
nýrrar brúar yfir 
Þjórsá við Búrfell. 

Þetta eru 
nokkur tíma-
mót því Límtré 
Vírnet hefur 
nú fengið al-
þjóð  lega vottun 
á fram leiðslu 
lím  trés úr ísl-
ensku sitka greni í 
verk  smiðju sinni á Flúð um í 
Hruna manna hreppi.

Brúin verður fyrst og fremst 
fyrir gangandi, hjólandi og 
ríðandi umferð en hægt verður 
að aka um hana á bílum í 
neyðartilvikum. Brúin opnar ný 
svæði fyrir ferðafólk til að skoða 
náttúruna í kringum Búrfell og 

Hafnar eru framkvæmdir við 
gerð einfalds hringtorgs 

á mótum Eyrarbakkavegar og 
Hóla stekks/Víkurheiðar á Sel-
fossi auk allra vegtenginga og 
stíga við hringtorgið.

Verkinu tilheyra einnig 
lýsing, merkingar ásamt breyt-
ingum á lagna kerfum veitu fyrir-
tækja, m.a. færsla og ný lagnir 

vatns- og hita veitu, raf strengja 
og fjarskiptalagna auk annarra 
þátta sem nauð synlegir eru til að 
ljúka verkinu.

Verkið er samvinnuverkefni 
Sveitar félagsins Árborgar og 
Vega gerð arinnar. Þegar gerð 
þessa hringtorgs lýkur, þá mun 
koma tenging frá Eyrarbakkavegi 
við Hólastekk sem mun liggja 

sunnan við Bjarkarland og 
tengjast að Suðurhólum rétt 
austan við núverandi tjaldsvæði. 

Samið var við verktaka-
fyrirtækið Verktækni ehf. um 
gerð hring torgsins eftir útboð. 
Samkvæmt verk samningi skal 
verkið vera að fullu lokið eigi 
síðar en 1. sept ember 2021.  -gpp

Listasafn Árnesinga og Hvera-
gerðisbær hafa endur nýjað 

þjón ustusamning sem ætlað 
er að efla samstarf bæjar yfir-
valda í Hveragerðisbæ og Lista-

safns Árnesinga með það að 
markmiði að menningarstarf í 
Hvera gerði aukist samkvæmt 
stefnu bæjaryfirvalda þar um. 
Gert er ráð fyrir að starfsemi 

Listasafnsins verði áfram sýnileg 
eins og verið hefur bæði fyrir 
íbúa Hveragerðisbæjar og ferða-
menn. Í samningnum er meðal 
annars tilgreint að safnið muni 
standa fyrir námskeiðum fyrir 
börn og unglinga sem og að 
Listasafn Árnesinga muni bjóða 
einum árgangi á elsta stigi og 
einum árgangi á yngsta stigi 
Grunnskóla Hveragerðis árlega á 
sýningu í safninu.

Styrkur Hveragerðisbæjar 
til safnsins mun nema um 15,6 
milljónum á árunum 2021, 2022 
og 2023.

Vinna hafin við 
nýtt hringtorg

Hveragerðisbær styrkir starfsemi 
Listasafns Árnesinga

Fyrstu vottuðu 
alíslensku 

límtrésbitarnir

býr til skemmtilegar tengingar. 
Hún styttir líka verulega vega-
lengdir sem fara þarf í neyð, ef 
slys verða, skyndileg veikindi, 
náttúruhamfarir eða aðrir óvæntir 
atburðir.

Landsvirkjun stendur 
fyrir brúarsmíðinni og 

fulltrúar hennar lögðu 
áherslu á það frá 
upphafi að það timbur 
sem yrði notað í 
brúna yrði ein göngu 
íslenskt. Lím trés bitar-

nir sem fluttir voru 
frá Flúðum í gær verða 

lagðir þversum á stálbita sem 
liggja langsum og efst verður 
tvöfalt dekk, einnig úr íslensku 
sitkagreni. Allt er timbrið fengið 
í Haukadalsskógi.

Meðfylgjandi myndir tók 
Einar Bjarnason, gæðastjóri 
Límtrés Vírnets, þegar fyrstu 
límtrésbitunum var staflað á 
flutningabíl á Flúðum.
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Sendibílar á Suðurlandi

 Elfa Bryndís Þorleifsdóttir Örn Sigurðarson
 Þórmar Ragnarsson Jónína María Kristjánsdóttir
 Heiðveig Ragnarsdóttir Henning Frederiksen
 Jóhanna Ragnarsdóttir Bjarni Halldórsson
 Eyrún Ragnarsdóttir Sigurður Már Guðmundsson
 Einar Jónas Ragnarsson Petra Vijn

og fjölskyldur.

Ragnhildar Einarsdóttur, 
Grænumörk 5, 

Selfossi.

Þökkum af hjarta samúð okkur 
sýnda vegna andláts móður okkar, 
tengdamóður, ömmu, langömmu 

og langalangömmu,

Sérstakar þakkir fær starfsfólk á dagdvölinni Árbliki 
og á Grænumörk 5 fyrir einstaka umhyggju og alúð 

í garð móður okkar í gegnum árin.

Það er eðlilega forsíðufrétt að 
nærri 9 þúsund aðilar sæki 

um 52 lóðir á Selfossi. Í frétt-
inni segir að gert sé ráð fyrir 
að íbúum fjölgi um 7% á þessu 
ári og að áfram verði vöxtur. 

á Selfoss á næstunni. Nýr skóli 
verður opnaður í haust í Bjar-
karlandi í bráðabirgðahúsnæði 
og uppbygging hefst á næsta ári 
á varanlegu húsnæði skólans. 
Strax þarf að huga að næsta 
skóla á eftir, en hann þarf að 
vera tilbúinn eftir fjögur ár segir 
í sömu frétt. 

Þéttbýlið á Selfossi hefur 
fjölda tækifæra til vaxtar og 
aukinnar velsældar á komandi 
misserum og því ber að fagna.

Sveitarfélagið Árborg 
samanstendur af þéttbýliskjörn-
unum Selfossi, Eyrarbakka og 
Stokkseyri. Auk þess er aukin 
byggð og búseta í svokallaðri 
Búgarðabyggð í hinum gamla 
Sandvíkurhreppi sem í raun má 
telja sem fjórða þéttbýlið í Ár-
borg.

Bæjarstjórn Árborgar hefur 
afgerandi áhrif á með hvað hætti 
búseta þróast innan sveitar-
félagsins, auk atvinnutækifæra 
og almennt með þau lífsgæði 
sem íbúar njóta á þeim stað sem 
þeir kjósa að búa.

Eyrarbakki, Stokkseyri og 
Sandvíkurhreppur eru langt frá 
því að vera síðri búsetukostur 
en Selfoss og fyrir marga eru 
þessi staðir betri búsetukostur, 
en þéttbýlið á Selfossi. 

Það er mjög margt sem for-
svarsmenn sveitarfélagsins geta 
gert til að leggja áherslu á að Ár-
borg er fjölbreyttur og ákjósan-
legur búsetukostur.

Vinna forsvarsmanna Ár-
borgar er varðar ljósleiðarateng-
ingu á Eyrarbakka og Stokkseyri 
er mikilvægur þáttur og þegar 
það hefur verið klárað mun það 
skapa tækifæri fyrir íbúa og at-
vinnurekendur á þeim stöðum. 

Skólamál á Eyrarbakka og 
Stokkseyri eru óklárað verkefni. 
Aðstaða yngra stigs sem er á 
Stokkseyri er til mikillar fyrir-
myndar. Skólahúsnæði eldra 
stigs sem er á Eyrarbakka er vart 
boðlegt, hvorki fyrir nemendur, 
né starfsfólk. Bygging skólahús-
næðis fyrir eldri nemendur er 
einfaldlega verkefni sem verður 
að setja á dagskrá og að klára 
fljótt og vel. 

Sandvíkurhreppur hinn forni 
hefur að mörgu leyti horfið síð-
ustu ár fyrir utan uppbyggingu í 
Búgarðabyggð. Er kominn tími 
til að spyrja: Hvað getur sveitar-
félagið gert til þess að gera bú-
setu á þessu svæði sem besta og 
sem eftirsóknarverðasta? 

Framboð af lóðum t.d. á 
Eyrarbakka er í dag nánast ekk-
ert. Til stendur að lengja götu á 
Eyrarbakka og þannig fá fram 
nokkrar lóðir til úthlutunar, það 
er redding en ekki framtíðarsýn. 

Atvinnuuppbygging er mikil-
væg og ekki er það síður mikil-
vægt að störf verði til sem víðast 
í sveitarfélaginu. Horft er á ríkið 
með störf án staðsetningar og 
þar eru mikilvæg tækifæri fyrir 
íbúa sveitarfélagsins. 

Hver er stefna sveitarfélags-
ins Árbogar er varðar störf án 
staðsetningar fyrir sína eigin 
starfsmenn sem eru tæplega 
1.000? Getur sveitarfélagið 
sjálft rutt brautina, aukið frelsi 
og sveigjanleika og á sama tíma 
skapað ný tækifæri í Árborg. 

Styrkur Árborgar mun ávallt 
liggja í því að hlúa að sveitar-
félaginu öllu, þar sem sérkenni 
og mismunandi styrkleikar allra 
þéttbýliskjarna geta notið sín 
og hver staður stutt við annan 
íbúum öllum og samfélaginu til 
heilla.

Vöxtur Selfoss eða uppbygging Árborgar
Guðmundur 
Ármann

Íbúi á Eyrarbakka

Kolbrún Ásmundsdóttir 
heldur sýningu í Listagjá 

Bókasafnsins núna, Kolbrún er 
uppalin í Reykjavík og bjó þar 

-
foss sumarið 2017. Kolbrún út-
skrifast frá Fósturskóla Íslands 
1986 og vann hlutastörf á leik-
skóla. Hún á 3 uppkomin börn 
og 3 barnabörn. Sem barn ólst 
hún upp með skapandi föður 
sínum frá unga aldri, hann 

skeljar á rekavið, útbjó lampa 
-

leikar hafa ávallt verið í huga 
hennar og fór hún fyrir alvöru 
að mála myndir fyrir ári. Hún 
var mikið náttúrubarn, elskaði 
fjörur og drullubú.

Kolbrún er einnig mikill 
fagurkeri hvað varðar heimilið 
sitt, hún heldur úti Facebook-
síðunni kollakiss og þar má sjá 
myndir eftir hana. Sýningin 
er opin á sama tíma og bóka-
safnið og stendur til 29. maí.

Litagleði í Listagjá Bókasafns Árborgar

SVEITARFÉLAGIÐ ÁRBORG

Vinnuskóli Árborgar 2021
Opið er fyrir skráningar í vinnuskóla Árborgar 2021. 

Sumarið skiptist í tvö tímabil: 

8. bekkur og 10. bekkur: 14. júní - 13. júlí 

9. bekkur og 7. bekkur: 14. júlí - 12. ágúst

Allar nánari upplýsingar ásamt skráningalink er að finna á: 

www.arborg.is/stjornsysla/mannaudur/vinnuskolinn/

Skráningu lýkur 24. maí. 

      HEYRNARÞJÓNUSTA

Heyrn, Hlíðasmára 11, Kópavogur, heyrn@heyrn.is

    Tímapantanir - 534 9600

 

Ellisif Katrín Björnsdóttir
Heyrnarfræðingur

veitir faglega ráðgjöf

Nánari upplýsingar
www.heyrn.is

Heyrðu umskiptin
Fáðu heyrnartæki til reynslu 

Kæru Sunnlendingar
Verðum á Selfossi í Grænumörk 5.

Verið velkomin

Föstudaginn 7. maí. Ellisif Katrín Björnsdóttir
lögg. heyrnafræðingur
veitir faglega ráðgjöf

Heyrn, Hlíðasmára 19, Kópavogur, heyrn@heyrn.is
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Baráttan 
heldur áfram!
1. maí er baráttudagur 
verkalýðsins

Við höldum daginn hátíðlegan bæði til
þess að fagna samstöðunni og mætti
hennar en einnig til að minnast þess
að nauðsynlegt er að halda áfram að
berjast fyrir réttlæti og mannsæmandi
launakjörum fyrir okkur öll. 

Til hamingju með daginn!
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Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

Matgæðingur vikunnar er  
Sigurður Orri Baldursson.

Ég þakka Svövu fyrir áskor-
unina. Ég ætla að deila með 
ykkur einföldum en góðum 
ítölskum kjötbollum bornum 
fram með spaghetti eða pasta 
að eigin vali.

Ítalskar kjötbollur í rauðri sósu
Bollur

1 kg hakk
Hálft búnt steinselja, söxuð
Pipar
Hálfur Parmesan-ostur, rifinn

Öllu blandað saman í skál og 
bollur mótaðar. Þær eru síð-
an saltaðar eftir smekk og 
steiktar við miðlungsháan hita 
þar til þær eru vel brúnaðar. 
Ekki setja of margar bollur í 
einu á pönnuna, steikið þær í 
skömmtum. Takið til hliðar og 
bætið við sósuna þegar hún er 
tilbúin.

Sósa
2 dósir hakkaðir tómatar
1 laukur, smátt skorinn
3 hvítlauksgeirar,  
   smátt skornir
Hálft búnt steinselja, söxuð
Salt og pipar eftir smekk

Laukur steiktur á miðlungs-
hita á pönnu þar til hann er 
glær og hvítlauknum bætt við 
og hann steiktur í um mínútu 
og þá bætið þið við hökkuð-
um tómötum. Hækkið hitann, 
náið upp suðu og látið sjóða 
vægt í 30 mínútur þar til sósan 
þykknar. Á þeim tímapunkti 
bæti þið við steinseljunni og 
bollunum og látið allt malla 
þar til bollurnar eru eldaðar í 
gegn, ca. tíu mínútur. Saltið og 
piprið eftir smekk.

Pasta
Sjóðið eins mikið pasta og 
ykkur lystir eftir leiðbeining-
um á pakkningu.

Halldóra Sigr. 
Sveinsdóttir 

formaður 
Bárunnar, 
stéttarfélags

Ég skora á meistarakokkinn hann föður minn, 
Baldur Þór Sigurðsson, sem næsta matgæðing. 

Til hamingju með baráttu-
daginn okkar 1. maí. Ann-
að árið í röð falla niður 

hátíðarhöldin og kröfugöng-
ur sem hefur verið ómissandi 
þáttur 1. maí með hestamönn-
um og lúðraþyt. Koma tímar og 
koma ráð, við tökum bara stór 
skref á næsta ári. 

Alþýðusamband Íslands 
(ASÍ) sem er stærsta samband 
launafólks á Íslandi með 135 
þúsund félagsmenn hefur stað-
ið vaktina í þau 105 ár sem 
eru frá stofnun ASÍ. Fingraför 
verkalýðshreyfingarinnar eru á 
flestum þeim velferðarmálum 
og réttindum sem við njótum í 
dag og flestum þykir sjálfsögð. 
Í þessu sérkennilega covid-á-
standi sem við búum við í dag 
hefur hreyfingin undir forystu 
Drífu Snædal, forseta ASÍ, verið 
með skíra sýn að gæta hagsmuna 
okkar félagsmanna og eru mörg 
þau úrræði sem eru til boða 
vegna baráttu hreyfingarinnar 
fyrir bættum lífskjörum. Betur 
má ef duga skal, það þarf alltaf 
að skoða stöðuna, hugsa upp á 
nýtt sem leiða til nýrra áskorana, 
nýrra leiða og lausna með jöfn-
uð og jafnrétti að leiðarljósi. 

Varða, rannsóknarstofa 
vinnumarkaðarins, sem stofnuð 
var 2020 af ASÍ og BSRB 
hefur það að markmiði að efla 
rannsóknir og auka fræðilega 
þekkingu á högum og lífs-
skilyrðum launafólks. Fyrsta 
stóra rannsóknarverkefnið var 
könnun um stöðu launafólks á 
Íslandi. Markmið könnunarinn-
ar var að veita upplýsingar um 
stöðu: 
1. Launafólks úr frá fjárhags-
stöðu og heilsu. 
2. Atvinnulausra út frá fjárhags-
stöðu, heilsu og atvinnuleit. 
3. Innflytjenda út frá fjár-
hagsstöðu, heilsu og stöðu á 
vinnumarkaði. 
4. Ungs fólks út frá fjár-
hagsstöðu, heilsu og 
stöðu á vinnumarkaði.

Sérstaklega var hægt að óska 
eftir niðurstöðum úr hverju fé-
lagi fyrir sig. Báran, stéttarfélag 
er stærsta einstaka stéttarfélagið 
á Suðurlandi með allt að 4.000 
félagsmenn. Félagssvæðið er 
Árnessýsla utan Ölfuss. Félags-
menn starfa innan margra mis-
munandi starfsgreina. Úrtakið 
var marktækt og niðurstöðurn-
ar endurspegla því stöðu þessa 
hóps á Suðurlandi. Í niðurstöð-
um könnunarinnar kemur fram 
að hér á Suðurlandi er hærra 

Í tilefni af baráttudeginum 1. maí
hlutfall ungs fólks almennt en 
annarra félaga innan ASÍ og 
BSRB á öðrum landsvæðum. 
Hærra hlutfall er með menntun 
á grunnskólastigi og lægra hlut-
fall með menntun á framhalds-
skólastigi. Svipað hlutfall með 
menntun á háskólastigi. Hlut-
fall innflytjenda er hærra og 
marktækur munur er á hjúskap-
arstöðu. Það er töluvert meira 
atvinnuleysi hjá félagsmönnum 
Bárunnar (20%) og hafa efna-
hagsþrengingar bitnað hart á 
þeim. Stór hluti eða 34,8% fé-
lagsmanna eiga frekar erfitt með 
að ná endum saman á meðan 
það eru 27,2% í öðrum félög-
um á öðrum svæðum. Almennt 
er fjárhagsstaða Bárukarla verri 
en almennt meðal annarra að-
ildarfélaga, en staða kvenna 
jafnslæm. Hlutfallslega færra 
félagsfólk Bárunnar, býr í eigin 
húsnæði (56,2% á móti 72,3%). 
Andlegt heilsufar Bárukvenna 
er betra en karla og kemur fram 
að félagsmenn hafa neitað sér 
um heilbrigðisþjónustu. Það er 
samhengi á milli bágrar fjár-
hagsstöðu og andlegrar heilsu. 
Áhyggjur af afkomu valda 
kvíða, þunglyndi og vonleysi. 

Þegar fasteignir seljast eins 
og heitar lummur á yfirverði 
og allt virðist í þokkalegum 
málum eru þetta sláandi niður-
stöður. Svo virðist sem Suður-
land skeri sig aðeins úr. Hvers 
vegna og hvað veldur þessum 
niðurstöðum á þessu svæði. Í 
ferðaþjónustu hefur starfað stór 
hópur félagsmanna og hlutfallið 
fór vaxandi með árunum og var 
orðið 40% fyrir covid. Nú hefur 
orðið verulegur viðsnúningur í 
þeirra atvinnugrein sem flýtur 
meðan ekki sekkur. Byggingar-
iðnaður hefur komið sterkt inn 
á móti en hann þurrkaðist nán-
ast út í kreppunni 2008. Svæðið 
hefur í gegnum tíðina oftast ver-
ið í lægri kanti meðallauna, þar 
sem ákveðin láglaunastefna hef-
ur verið rekin meðal ákveðinna 
fyrirtækja á svæðinu. Kauptaxt-
ar eru lágmarkstrygging en ekk-
ert lögmál. Þegar svo kemur að 
tekjutengdum atvinnuleysisbót-
um í nokkra mánuði og svo lág-
marksbætur fer staðan að versna 
verulega hjá fólki. Umræðan 
sem hefur verið nokkuð hávær 
undanfarið um að laun séu allt 
of há eiga svo sannarlega ekki 
við hér á Suðurlandi né neins 
staðar annars staðar nema þeirra 
sem geta skammtað sér laun-
in. Það eru einmitt þeir sem 

skammta sér launin sem hafa 
hæst. Það virðist vera eitthvað 
lögmál að hámarka hagnað fyr-
irtækja og laun mega ekki vera 
nema eitthvert ákveðið prósent 
af heildarveltu. Hver ákvað það, 
hvaða regla er það? Eru það þeir 
sem skammta sér launin sem 
búa til reglurnar um það?

Hvað er til ráða, það er áskor-
un að horfa til framtíðar og velta 
fyrir okkur hvaða áherslur við 
viljum sjá. Vinnumarkaðurinn 
breytist hratt og hefðbundin 
ráðningarsambönd eiga undir 
högg að sækja. Vinnuafl er flutt 
inn á lágmarkskjörum og oft við 
lélegan aðbúnað meðan atvinnu-
leysi á Íslandi eykst jafnt og þétt. 
Þessi tilhneiging til þess að taka 
lægsta tilboði í ákveðin verk án 
þess að meta heildaráhrif meðal 
annars á hag þeirra sem verkin 
vinna. Á meðan ríkið er að búa 
til 7000 ný störf vegna covid 
skera þeir niður störfin í hinn 
endann. Bjóða út verkin og segja 
upp fólki á félagssvæði Bárunn-
ar og annars staðar. Endalaus 
krafa um hagræðingu sem skilar 
sér í atvinnuleysi meðal traustra 
starfsmanna til margra ára á rík-
isstofnunum. 

Verulega þarf að bæta í end-
ur- og símenntun, þar sem hið 
formlega skólakerfi hefur ekki 
hentað öllum og tryggja til þess 
fjármagn. Ný störf eru að leysa 
önnur störf af hólmi, hvatning, 
aðgengi og aðstaða þarf að vera 
til staðar óháð búsetu. 

Tryggja þarf öruggt húsnæði 
á viðráðanlegum kjörum, þannig 
að hægt sé að lifa, leika sér og 
skapa svigrúm til mannsæmandi 
lífskjara.

Hver eru hin raunverulegu 
verðmæti? Það þarf nýja hugs-
un, ný störf, sanngjarna skipt-
ingu verðmæta sem tryggir fólki 
og heimilum örugga afkomu til 
framtíðar.

Þingmenn, framtíðarþing-
menn, þið hafið verk að vinna 
og skorum við á ykkur að bretta 
upp ermar og skapa réttlátt sam-
félag með jafnrétti og jöfnuð að 
leiðarljósi. 

Það er nóg til handa öllum.

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

Umferðaröngþveiti myndað-
ist á Eyraveginum og ná-

lægum götum þegar mikill fjöldi 
fólks fór í sýnatöku vegna kór-
ónuveirunnar í kjallara Krón-
unnar á Selfossi. Aldrei höfðu 
jafn margir farið í sýnatöku á 
einum degi en samkvæmt upp-
lýsingum blaðsins gekk fram-

300 fóru í skimun á Selfossi 
í liðinni viku

kvæmdin vonum framar, sé frá-
talið umferðaröngþveitið. Lög-
reglan á Suðurlandi var þó ekki 
lengi að greiða úr flækjunni og 
koma skikki á umferðina þannig 
að hún kæmist sem greiðast um. 
Á myndinni má sjá hvernig röð-
in teygir sig eftir götunum. 
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Aðalskipulagsmál

Samkvæmt 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru kynntar tillögur aðalskipulagsbreytinga og skipu-

lagslýsinga eftirfarandi skipulagsáætlana: 

1. Torfastaðir 1 L170828; Breytt landnotkun; Aðalskipulagsbreyting – 2003014 

Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 7. apríl 2021 að 

kynna tillögu aðalskipulagsbreytingar í landi Torfastaða. Í tillögunni felst að landnotkun á um 25 

ha svæði innan jarðarinnar Torfastaða er breytt úr landbúnaðarlandi í frístundabyggð.

2. Kílhraun land L191805; Áshildarvegur 2-26; Úr frístundabyggð í íbúðabyggð; Aðalskipu-

lagsbreyting  

Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 14. apríl 2021 að kynna 

tillögu aðalskipulagsbreytingar í landi Kílhrauns sem tekur til Áshildarvegar 2-26. Í breytingunni 

felst að frístundasvæði breytist að hluta til í íbúðarsvæði.

Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga eftirfarandi deiliskipulagsáætlunar:

3. Kílhraun land L191805; Áshildarvegur 2-26; Úr frístundabyggð í íbúðabyggð; Deiliskipu-

lagsbreyting   

Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 14. apríl 2021 að kynna 

tillögu deiliskipulagsbreytingar í landi Kílhrauns sem tekur til Áshildarvegar 2-26. Innan deili-

skipulagsins er gert ráð fyrir að frístundalóðir breytist í íbúðarhúsalóðir. 

Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur eftirfarandi deiliskipulagsáæt-

lana:

4. Suðurhlið Langjökuls; Íshellir; Fyrirhuguð framkvæmd og skilmálar; Deiliskipulag  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 29. mars 2021 að auglýsa deili-

skipulagstillögu sem tekur til íshellis í suðurhlið Langjökuls. Í deiliskipulaginu felst afmörkun 

lóðar fyrir íshelli auk þess sem gert er grein fyrir heimiluðum framkvæmdum innan svæðisins, 

aðkomu og viðhaldi hellisins, frágangi svæðisins og umhverfisáhrifum vegna framkvæmda. 

Samhliða er unnið að breytingu aðalskipulags á svæðinu. 

5. Syðra-Langholt 4 L166821; Grjótnáma; Deiliskipulag – 2103075  

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 8. apríl 2021 að auglýsa 

deiliskipulagstillögu sem tekur til efnistöku úr skilgreindri námu E31 innan aðalskipulags 

sveitarfélagsins í landi Syðra-Langholts 4. Í deiliskipulaginu felst skilgreining á námusvæði 

sem nær yfir um 6.500 m2 og heildarefnistöku allt að 45.000 m2. Jafnframt er gert grein fyrir 

áfangaskiptingu efnistökunnar og umhverfisáhrifum.

6. Leynir L230589; Miðengi; 8 frístundahúsalóðir; Deiliskipulag  

Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 21. apríl 2021 að 

auglýsa deiliskipulagstillögu sem tekur til 8 frístundalóða í landi Miðengis. Samkvæmt deili-

skipulaginu er gert ráð fyrir 8 frístundahúsalóðum að stærðinni frá 5.948 fm til 7.491 fm. 

7. Lundaeyjarsund 4 L168718; Skilmálar; Stálvirki; Deiliskipulagsbreyting 

Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 21. apríl 2021 að 

auglýsa deiliskipulagstillögu sem tekur til breytinga á skilmálum deiliskipulags að Hraunkoti, 

svæði A. Í breytingunni felst að krafa um að hús skuli byggð úr timbri verði felld út úr skipulags-

skilmálum og gert verði ráð fyrir því að byggja megi hús úr stálvirki einnig.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, 

Laugarvatni á skrifstofutíma embættisins. Að auki er hægt að nálgast tillögur á vefslóðinni http://

www.utu.is . Þá eru gögnin aðgengileg á heimasíðum sveitarfélaganna:  https://www.blask-

ogabyggd.is/ , https://fludir.is , https://www.gogg.is/ og https://www.skeidgnup.is/  

Skipulagstillögur og lýsingar mál nr. 1-3 eru í kynningu frá 28. apríl 2021 til og með 19. maí 2021 og 

skulu athugasemdir og ábendingar berast eigi síðar en 19. maí 2021

Deiliskipulagstillögur í liðum 4-7 eru auglýstar með athugasemdafresti frá 28. apríl 2021 til og með 

11. júní 2021. Athugasemdir og ábendingar skulu berast eigi síðar en 11. júní 2021. 

Athugasemdum og ábendingum skal skila skriflega á skrifstofu UTU Dalbraut 12, Laugarvatni eða 

með tölvupósti á netfangið vigfus@utu.is.

Vigfús Þór Hróbjartsson, 

skipulagsfulltrúi UTU

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppur, Hrunamannahreppur og Skeiða- og Gnúpverjahreppur.
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Sími 482 1944 eða auglysingar@dfs.is

Sunnlendingar lesa Dagskrána

Ég fer aldrei bókarlaus í ferðalög
-segir lestrarhesturinn Jóhann Óli Hilmarsson

Jóhann Óli Hilmarsson.

Jóhann Óli Hilmarsson býr á 
Stokks eyri og starfar sjálf-

stætt við náttúrufræðiiðkun, 
náttúru ljósmyndun og ritstörf. 
Hann er úr Flóanum í báðar 
ættir og flutti „heim“ í Flóa 
fyrir tuttugu árum. Hann hefur 
skrifað og myndskreytt nokkrar 
bækur um fugla og íslenska 
náttúru, þar á meðal Íslenskan 
fuglavísi. Sú bók hefur selst í 
um 50.000 eintökum á þremur 
tungumálum og geta fáir sunn-
lenskir höfundar státað af 
slíkum sölutölum nema kannski 
höfundur Njálu, ef hann var 
Sunnlendingur.

Hvaða bækur ertu að lesa núna?
Ég er oft með nokkrar í takinu 
í einu. Hér á Stokkseyri er 
bókasafn sem ég nota mikið. 
Náði síðast í Eyland eftir Sigríði 
Hagalín og 1. bindi Þjóðsagna 
Jóns Múla. Sagt er að Sigríður 
sé spámannlega vaxin, segi fyrir 
um óorðna hluti og langaði mig 
að kynnast verkum hennar. Og 
ég var ekki svikinn. Jón Múli 
var mikill sagnameistari og 
jazz fræðingur. Þættir hans í 
útvarpinu gerðu sitt 
til að vekja áhuga 
minn á jazzi 
þegar ég var 
ung l ingur. 
H a n n 
h e f ð i 
orðið 100 
ára í lok 
mars og 
k o m i n n 
tími til 
að glugga 
í þjóð sögur-
nar. Svo greip 
ég Fjallamenn eftir 
Guðmund frá Miðdal ofan úr 
hillu um daginn en hann var 
frum kvöðull í fjallamennsku og 
segir frá af miklu listfengi, enda 
mikill listamaður þar á ferð. 
Loks vil ég nefna í Kompaníi 
við allífið, samtalsbók Þór-
bergs og Matthíasar sem ég hef 
verið að lesa í stuttum áföngum. 
Skyldulestur fyrir alla Þórbergs-
unnendur. 

En hvers konar bækur 
höfða helst til þín?
Því er ekki auðsvarað. Ég les 
náttúrulega mikið af fræðiritum 
enda fylgir það starfinu. Svo 
bara skáldsögur af ýmsum 
stærðum og gerðum. Frá norr-
ænum reyfurum og upp í 
Dostójevskí og HKL. Ég ólst 
upp við Sjöwall og Wahlöö 
og kann bækur þeirra flestar 
utan að. Ég hef sjaldan verið 
jafn kátur og þegar ég fann 
tíundu og óþýddu bókina í 
seríunni um Martin Beck og 

co, Terroristerne, á fornsölu í 
Køben. Ég reyni alltaf að taka 
eina til tvær fornsögur á hverju 
ári. Ég er tónlistarunnandi og 
sérstaklega áhugasamur um jazz 
og les töluvert um hann. Hef til 
dæmis lesið að minnsta kosti 
þrjár ævisögur Miles Davis um 
dagana. Nýjasta áhuga málið 
er myndlist og hef ég aðeins 
verið að kíkja í lista verka-
bækur og ævisögur nokkurra 
mynd listar manna. Svo má 
ekki gleyma ferða bókunum. 
Ég ferðast talsvert, bæði innan 
lands og utan, jafnt vegna vinnu 
og svo af hreinni ánægju og 
finnst mér gaman að kynna mér 
staðina sem ég heimsæki. Ég á 
allar Árbækur Ferðafélagsins 
í frumútgáfu og hef komið að 
gerð nokkurra. 

Varstu alinn upp við 
lestur bóka?
Já, já, ég er alinn upp við lestur. 
Amma sá mikið um mig fyrstu 
tíu árin og hún var dugleg að 
lesa fyrir mig. Ég ólst upp í 
Bústaða hverfinu og sótti ungur á 
Borgar bóka safnið í Hólm garði. 

Svo byrjaði ég snemma að 
safna bók um, en það er 

efni í annað viðtal. 
Ég las íslenska 

höfunda eins 
og Ármann 
Kr. Einarsson, 

Guðjón Sveins-
son og Nonna, 
skandi navíska 
eins og Anne-

Cath Vestly og 
Astrid Lindgren. 

Tarzan og Tom 
Swift koma upp í 

hugann og svo að sjálf-
söguðu Enid Blyton.

En hvernig lýsir þú 
lestrarvenjum þínum?
Ég er það háður bókum, að ég 
fæ alvarleg fráhvörf, ef það er 
ekki bók í seilingarfjarlægð. Ég 
fer aldrei bókarlaus í ferðalag. 
Einu sinni skrapp ég sem oftar 
til Búlgaríu og gleymdi að 
taka með mér bók. Uppgötvaði 
það þegar ég kom út. Ég hafði 
keypt norskt ljósmyndatímarit 
á Gardermoen á leiðinni og 
las hvern staf í því, ekki mikið 
úrval af bókum á skiljanlegum 
málum í Búlgaríu. Þetta gerist 
aldrei aftur. Ég les þegar tími 
gefst til og oft á kvöldin, þá 
frekar í „menningarstofunni“ 
en í rúminu. Blindur er bóklaus 
maður.

Einhverjir höfundar sem 
höfða frekar til þín en aðrir?
Fjölmarga, ég las til dæmis Þór-
berg upp til agna þegar ég var 

ungur. Hann hafði mikil áhrif á 
mig og á ég erfitt með að gera 
uppá milli bóka hans. Ég hef 
verið að lesa Sálminn um blómið 
fyrir dóttursoninn undanfarið. 
Ég á það til að leggjast í höf-
unda, tók til dæmis Laxness í 
einum rykk, en það tók á annað 
ár, ég er svo hæglæs, með 
athyglisbrest og þarf stundum 
að lesa sömu síðuna margoft. 
Meðal annars þess vegna hef ég 
ekki enn komið á tengslum við 
hljóðbækur. Jón Kalman tók ég 
líka föstum tökum. Ég laðast að 
mörgum íslenskum samtíma-
höfundum: Auði Övu, Guðrúnu 
Evu, Óla Gunn, Pétri Gunn, 
Gyrði, Andra Snæ, Einar unum 
Má og Kárasyni, Þór arni, allt 
fínir höfundar sem ég les. Síðast 
en ekki síst vil ég nefna Megas 
en ég á næstum allt sem hefur 
komið út eftir hann á prenti. 
Ætli við getum svo ekki skellt 
Snorra Sturlusyni hérna í lokin 
sem fulltrúa forn sagna höfunda?

Danska er mitt annað mál og 
les ég tölvuert á því máli, auk 
ensku, norsku og sænsku. Las 
einu sinni danska höfundinn 
Leif Panduro upp til agna. Hann 
hlaut aldrei miklar vinsældir 
hér á landi og aðeins ein bók 
þýdd eftir hann á íslensku. Það 
er ekki gott að henda reiður á af 
hverju maður heldur meira uppá 
einn höfund fremur en annan. 
Þeir hljóta að höfða til manns 
og maður hefur ánægju af lestri 
þeirra. Ég hika síðan ekki við að 
leggja frá mér bók snemma, ef 
hún höfðar ekki til mín.

En að lokum Jóhann, 
hvernig myndir þú lýsa 
þér sem rithöfundi?
Ég held ég haldi mig bara við þá 
gerð bóka sem mér farnast best 
að skrifa. Einu sinni dreymdi 
mig um að skrifa reyfara, en það 
var áður en hálf þjóðin lagðist í 
þá iðju. 

Lestrarhestur númer 114. 
Umsjón Jón Özur Snorrason.

Komdu að vinna með okkur!

Vallaskóli - Sveitarfélaginu Árborg, 
lausar stöður fyrir skólaárið 2021-2022

- Umsjónarkennarar á miðstigi (5.-7. bekkur). Einnig á efsta stigi 

(8.-10. bekkur) með áherslu á leiklist. (Allt 100% stöður) 

- Kennarar í leiklist, tvær stöður (73% og 100%).

- Tónmenntakennari á yngsta stigi og miðstigi (100% staða).

- Textíl/myndmenntakennari (100% staða).

- Textílkennari vegna afleysinga (100% staða).

- Kennsla í forritun á miðstigi (5.-6. bekkur) vegna afleysinga 

(50% staða). 

- Yfirþroskaþjálfi (100% staða).

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum með mikla hæfni 

í mannlegum samskiptum, góða skipulagshæfileika, góða ís-

lenskukunnáttu og brennandi áhuga á grunnskólastarfi. Reynsla 

af teymisvinnu er mikilvægur eiginleiki. Umsækjendur þurfa að 

hafa réttindi sem hæfa þeim stöðum sem auglýstar eru.

Á skólaárinu 2021-2022 er reiknað með að nemendafjöldi skólans 

verði 610 nemendur í 1.-10. bekk og starfsmenn um 100 talsins, sjá 

www.vallaskoli.is.

Sækja skal um starfið á starfavef Árborgar, starf.arborg.is . 

Nánari upplýsingar veitir Guðbjartur Ólason skólastjóri 

gudbjartur@vallaskoli.is eða í síma 480 5800.

Umsóknum fylgi leyfisbréf, yfirlit yfir nám, fyrri störf og rökstuðn-

ingur fyrir hæfni í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2021. Ráðið verður í störfin 

frá og með 1. ágúst 2021. Störfin henta jafnt körlum sem konum. 

Launakjör fara eftir kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-

félaga og viðeigandi stéttarfélags.

Í Sveitarfélaginu Árborg búa rúmlega 10 þúsund íbúar, þar af um 

2000 börn í sex leikskólum og fjórum grunnskólum. Í sveitar-

félaginu er unnið að styrkingu heildstæðrar nærþjónustu við 

börn, foreldra og skóla. Lögð er áhersla á faglega forystu í anda 

lærdómssamfélagsins, snemmtæka íhlutun, 

samstarf skóla og stofnana um umbótastarf 

og þróun úrræða fyrir börn. Nánari upp-

lýsingar um sveitarfélagið, fjölskyldusvið og 

Skólaþjónustu Árborgar má finna á www.

arborg.is.

Safnið er lifandi sagan hans öll,
segir frá afrekum nógum.
Með lífsstarfi sínu flutt hefur fjöll,
fræðarinn Þórður í Skógum.

Hlýjar kveðjur til 100 ára 
heiðursmanns

Sigurður Sigurðarson, dýralæknir.
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Bókaútgáfan Sæmundur gefur í dag út nýja bók 
afmælis barnsins, Stóraborg, staður mannlífs og menningar.

Í bókinni fléttar höfundur sögu lands og þjóðar saman við 
persónulegar minningar um fornleifar á sjávarströnd þar 
sem fræði- og safnamaður sætir lagi að forða minjum úr 
ránshendi Ægis konungs. 

Bókinni fylgir heillaóskaskrá hundruða vina og kunningja.

Bókin Stóraborg fæst í öllum helstu bókaverslunum lands-
ins. Þeir sem eiga pantað eintak geta vitjað þess í verslunum 
Bókakaffisins að Austur vegi 22 á Selfossi og í Ármúla 42 í 
Reykjavík.

Til hamingju! 
Þórður Tómasson í Skógum 

er 100 ára í dag
Héraðsnefnd Rangárþings, sveitarfélögin Rangárþing eystra, 

Rangárþing ytra og Ásahreppur  
senda afmælisbarninu Þórði hamingjuóskir í tilefni dagsins

Rangárþing yrtra

Héraðsnefnd Rangæinga

Rangárþing eystra Ásahreppur

oooooooggggg þþþþþþþjjjjjjóóóóóóððððððaaaaarrrrrr ssssssaaaaammmmmmmaaaaannnnn vviiiððð 
aarrrrrr  áááááá sssjjjjáááááávvvvvvaaaaarrrrrrsssssttttttrrrrööööööönnnnnnddddd þþþþþþaaaaaaaaarrr 

ííííí ddddd
ðððððuuuuu

ytra og Ása
ði hamingjuóskir í tilefni 

uuuuurrrrr  mmmmmaaaa

ngæinga

ann

nnnn vvvviiiiðððððð

dddddaaaaaagggggg úúúúúú
uuuurrrrrrr mmmmmaaaaaaa

i hamingjuóski

úúúútttt  nnnnnýýýýýjjjjjjaaaaa bbbbbóóóóóóókkkkkk 
aaaannnnnnnnnnlllllííííííífffffffsssss  oooooogggggg  mmmmmeeeeeeeennnnnnnnnnniiiiinnnnnggggggggaaaaaarrrr....
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HEILSU- OG 
TÓMSTUNDAFULLTRÚI

GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPUR

Hæfniskröfur:

· Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

· Reynsla og þekking af tómstundastarfi.

· Reynsla af starfi með börnum og/eða 

unglingum.

· Góðir forystu-, skipulags- og 

samskiptahæfileikar.

· Frumkvæði og metnaður til að ná 

árangri.

· Stundvísi og reglusemi.

· Sjálfstæð vinnubrögð.

· Góð íslenskukunnátta.

· Hreint sakavottorð.

· Reynsla og þekking á stjórnsýslu 

sveitarfélaga kostur.

· Þekking og reynsla af verkefnastjórnun 

og áætlanagerð kostur.

Grímsnes- og Grafningshreppur óskar eftir að ráða 
heilsu- og tómstundafulltrúa í 75-100% starf.
Leitað er eftir öflugum einstaklingi sem er tilbúinn að takast á við fjölbreytt og krefjandi starf.

Heilsu- og tómstundafulltrúi ber ábyrgð á tómstundamálum sveitarfélagsins og hefur forystu 

um heilsueflandi samfélag verkefnið á vegum sveitarfélagsins. 

Reiknað er með að ráða í starfið frá og með 15. júní 2021.

Helstu verkefni:

· Þróun, skipulag og samræming heilsu- og 

tómstundamála sveitarfélagsins.

· Umsjón með stefnumótun á sviði heilsueflingar 

og tómstunda ásamt eftirfylgni.

· Starfsmaður Ungmennaráðs Grímsnes- og 

Grafningshrepps. 

· Verkefnastjórn vegna heilsueflandi samfélags.

· Samskipti, samráð og upplýsingagjöf er varða 

starfið við börn, ungmenni og foreldra.

· Hefur umsjón með og samræmir allt 

forvarnastarf, einkum er snýr að börnum og 

ungmennum.

· Umsjón með starfi eldri borgara.

· Hefur frumkvæði að samskiptum og aðgerðum 

til að styrkja tómstundamál og heilsueflandi 

verkefni í Grímsnes- og Grafningshreppi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 

við hlutaðeigandi stéttarfélag.

Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2021. 

Frekari fyrirspurnir og umsóknir skal senda á sveitarstjori@gogg.is.

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein 

fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Öllum umsóknum er svarað. 

Þörf er á nýjum Alþjóða-
flugvelli á Íslandi þar sem 

alþjóðaflug bæði með farþega og 
vöruflutninga er sífellt að aukast. 
Við Íslendingar búum á eyju og 
þurfum á góðum samgöngum 
að halda til að vera sem best 
búin fyrir framtíðina, einnig er 
nauðsynlegt fyrir sjávarútveginn 
og ferðaþjónustuna í landinu að 
hafa góða gátt til nágrannalanda 
okkar sem og annara heimsálfa. 
Skortur er á umskipunar-cargo -
flug völlum og hentar Ísland 
stað setningarlega mjög vel 
til þess. Flugvöllur þessi þarf 
að vera á stað sem veður  far 
og landslag hindra ekki komu 
véla til landsins, jafnfram 
þarf flugvöllurinn að uppfylla 
þau skilyrði að geta verið 
varaflugvöllur fyrir Kefla-
vík og öfugt.  Flugvöllur milli 
Hellu og Hvolsvallar er trú lega 
besti kostur fyrir nýjan alþjóða-
flugvöll á Íslandi, nánast allir 
þættir gera staðinn fýsi legan.

Samkvæmt veðurathugunum, 
kemur þetta svæði mjög vel út.  
Algengust er ríkjandi NNA-
átt eða frá 020 til 055 gráður 
réttvísandi og væri sú braut 
lang samlega mest notuð, en 
einning getur komið sterk SA-
átt sem gerið það að verkum að 
braut um 150 gráður þyrfti að 
koma líka til að gera flugvöllinn 
færan flesta daga ársins. Hefur 
flugvöllurinn á Hellu hæstan 
nothæfis stuðul á Suðurlandi 
sam  kvæmt skýrslu sem unnin 
var fyrir SASS af Guðrúnu Nínu 
Peter sen hjá Veðurstofu íslands.

 Aðstæður á milli Hellu og 
Hvols vallar eru mjög hentugar. 
Stórt landssvæði með mjög 
hent ugu undirlagi og lítilli 
byggð. Þetta svæði er í eigu hins 
opin bera. Ódýrt ætti að vera 
að byggja flugvöll upp á þessu 
svæði þar sem ekki þurfi að fara 
í stórfelld jarðvegskipti, (á þó 
eftri að gera jarðvegsrannsóknir)

Alþjóða flugvlöllur krefst 
tölu verðs mannafla, og telur 
skýrslu  höfundar, svæðið geta 
uppfyllt það, flugvöllurinn yrði 
stað settur á milli Hellu og Hvols-
vallar og stutt yrði fyrir starfs-
menn að koma þaðan í vinnu 
en trúlega myndi flugvöllurinn 
hafa bein áhrif á atvinnusvæðinu 
frá Vík í Mýrdal til Hveragerðis. 
Mikil geta er til uppbyggingar á 
þessu svæði og það vel í stakk 
búið að taka við svona stóru 
verkefni.

Flugvöllurinn mundi styrkja 
sjávarútveginn á Suðurlandi, 
en  sívaxandi krafa er á ferskum 
fiski til meginlandana sitthvoru 

Alþjóðaflugvöllur á Geitársandi 
milli Hellu og Hvolsvallar

megin við okkur og myndi 
þetta stytta flutningsleiðir fyrir 
ein stærstu sjávarútvegsplásin 
okkar, Höfn í Hornarfirði og 
Vest manna eyjum, sem myndi 
jafn framt minnka mikið slit á 
vegum og kostnað  vestan Hellu 

Flugvöllurinn væri í hjarta 
túr ismans á Íslandi, miðsvæðis 
um helstu náttúruperlur Íslands, 
svo sem Gullna hringinn, 
Seljalands- og Skógafoss, og  
Jökulárslón. Sem gæti minnkað 
stórum umferð á vegum í 
nágrenni höfuðborgarsvæðisins.

Flugvöllurinn myndi nýtast 
sem: 
a. Millilandaflugvöllur.
b. Viðskiptaflug.
c. Cargoflug.
d. Innanlandsflug, leiguflug.
e. Landhelgisgæslu.
f. Sjúkraflug.
g. Einkaflug, kennslu og æfinga-

flug.
h. Varaflugvöllur fyrir milli-

lands flug og innanlandsflug.

Í framtíðinni mun flug á milli 
landa trúlegast aukast margfalt, 
og umhverfisvænni flugvélar 
koma fram á sjónarsviðið, þegar 
eru í þróun rafmagnsflugvélar 
og er umhverfisáhrif mun 
minni af þeim bæði af völdum 
losun á koltvísýringi og 
hljóðmengunar, og er trúlegt 
að eftisókn í að hafa flugvelli 
nálægt borgum muni aukast, 
þegar flugvélaumferð verður 
hljóðlátari og umhverfisvænni.

Eldgosið í Geldingardal hefur 
sýnt það ekki er vænlegt að hafa 
tvo stóra flugvelli hlið við hlið 
á Reykjanesshryggnum og tel ég 
að ekkert annað byggðarlag geti 
boðið fram jafnt gott svæði til 
flugrekstar.

Ég vil beina því til sveitar-
stjórnarmanna í Rangár valla-
sýslu að vinna saman að svo 
metnaðarfullu tækifæri sem 
alþjóðaflugvöllur væri fyrir 
okkar byggðarlag. Þetta myndi 
gjörbreyta atvinnutækifærum og 
fjölbreytileika starfa á svæðinu, 
einnig myndi þetta styðja 
ferðaþjónustuna sem fyrir er 
á svæðinu. Síðast og ekki síst 
myndi þetta verða til þess að  
fjölga vel borguðum störfum og 
auka mannlíf sýslunnar.

Guðni
Ragnarsson

flugmaður

Uppbygging nýrra húsa í landi Bjarkar á Selfossi er farin að taka á sig mynd.

Allt á fullu í Bjarkarlandinu á Selfossi
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Stjórn Kjördæmasambands 
Fram sóknar í Suðurkjördæmi 

hvetur þig til að hafa áhrif. Þann 
19. júní næstkomandi er prófkjör 
Framsóknar í Suðurkjördæmi en 
þar geta félagsmenn kosið um 
fyrstu fimm sætin og þar með 
valið það fólk sem það treystir 
til þjónustu fyrir landsmenn. 
Á heimasíðu Framsóknar er 
hægt að skrá sig í flokkinn með 
rafrænum hætti. Einnig má finna 
upplýsingar um stefnu flokksins, 
greinaskrif þingmanna og 
ráðherra sem og viðburði 
framundan. Upplýsingar um 
félagsstarfið er einnig að finna í 
nýju appi Framsóknar. 

Á líðandi kjörtímabili hefur 
Framsókn verði límið í ríkis-
stjórninni. Ráðherrar hafa 
komið ófáum málum í gegn 
og má þar t.d. nefna sam-
göngu áætlun Sig urðar Inga 
Jóhannssonar for manns Fram-
sóknar og sam göngu- og sveitar-
stjórna ráð herra. Aldrei í sögunni 
hefur jafn miklum fjármunum 
verið varið til samgöngumála 
á Íslandi enda má sjá afrakstur 
þeirrar fjárfestingar á vegum 
landsins. Fleiri verkefni eru 
samgöngusáttmáli, samkomulag 
ríkisins og sex sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu um upp-
byggingu á ferðamáta á höfuð-
borgarsvæðinu. Loftbrú sem 
veitir 40% afslátt af heildar-
fargjaldi fyrir allar áætl-
unarleiðir innanlands til og 
frá höfuðborgarsvæðinu, 
verk efni sem er eflandi fyrir 
lands byggðina. Samvinnu-
verk efni (PPP) flýti fram-
kvæmdir í mikilvægum sam-
göngu framkvæmdum þar 
sem verkefnin fela í ser aukið 
umferðar öryggi og styttingu 
leiða og skapa um 8700 störf. 

Atvinna, atvinna, atvinna!
Lilja Dögg Alfreðs dóttir vara-
formaður Framsóknar og 
mennta- og menningar mála-
ráð herra hefur aukið jafnfrétti 
til náms með nýjum Mennta-
sjóði og 18 % hækkun á fram-
færsluviðmiði. Hún hefur 
komið á beinum fjárstuðningi 
við foreldra í námi með 30% 
afskrift höfuðstóls námslána 
við námslok sem er gríðarlegt 
hagsmunamál nem enda. Grund-
vallarbreytingar hafa verið 
gerðar til að jafna tækifæri 
nemenda í iðnnámi. Fjölgun 
starfslauna listamanna og 750 
listgjörningar, sem án efa hafa létt 
lund við krefjandi heimsástand, 
við heimili landsmanna. Fyrsta 
kvikmyndastefnan, stækkun 

Framsókn fyrir fólk eins og þig 
kvik myndasjóðs og nýr sjón-
varpssjóður.

Grettistaki hefur verið lyft í 
samþættingu á málefnum barna 
að frumkvæði Ásmundar Einars 
Daðasonar félags– og barna-
mála ráðherra. Samþættingin 
felur m.a. í sér að brugðist 
sé við í kerfinu ef barn þarf 
stuðning. Einnig má nefna 
lengingu fæð ingar orlofs í 12 
mánuði og jafnan rétt barns til 
samvista við báða foreldra sína, 
hlutdeildarlán sem slegið hafa 

í gegn og BataAkademíuna 
sem hefur það markmið að 
styrkja fanga sem hafa lokið 
afplánun. Mikilvægir styrkir 
til t.d. Kvennaathvarfsins, 
fjölmenningarseturs og vegna 
tómstunda barna. 

Hér er um ótæmandi lista 
verkefna ráðherra Framsóknar 
að ræða. Framsókn vill halda 
áfram á sömu braut. Í Framsókn 
er frelsi til að hafa skoðanir 
til hægri og vinstri enda er 
Framsókn sterkt afl á miðjunni 

sem leitar leiða til að finna sem 
skynsömustu leiðina hverju 
sinni með hag heildarinnar að 
leiðarljósi.  

Ein leið til áhrifa er að skrá 
sig í Framsókn eða gefa kost á 
sér í framboð. Kynntu þér appið 
og heimasíðuna. Vertu með því 
Framsókn er fyrir fólk eins og 
þig. 

Fyrir hönd stjórnar 
kjördæmis sambands 

Framsóknar í Suðurkjördæmi,
Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir. Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir

Vínbúðin 
Kirkjubæjarklaustri 

leitar að 
starfsmanni 
í sumarvinnu

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af 
þessum gildum.

Við óskum eftir jákvæðum og röskum einstaklingi sem er 
tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

Hæfniskröfur
• Jákvæðni og rík þjónustulund
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Almenn tölvukunnátta
• Reynsla af verslunarstörfum er kostur

Helstu verkefni og ábyrgð
• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
• Umhirða búðar

Starfshlutfall er breytilegt eftir þörfum.
Umsóknarfrestur er til og með 3. maí nk. 
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar: Sigurlaug Jónsdóttir, klaustur@vinbudin.is – 560 7890  
og Unnur Dóra Einarsdóttir, starf@vinbudin.is – 560 7700.

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land. Stefna fyrirtækisins er 
að vera í hópi bestu þjónustufyrirtækja landsins og fyrirmynd 
á sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn 
sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti 
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.
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Efni sendist á dfs@dfs.is

2 0 0 5

K A R F A

1. deild karla í körfubolta

Föstudaginn 30. apríl kl. 19:15
Gjáin, íþróttahús Vallaskóla

Verð 1.500 kr.
Miðasala í gegnum Stubb appið

FJÖLNIR

Selfoss úr leik í bikarnum
KNATTSPYRNA Knattspyrnusum-
arið hófst formlega á laugardag þegar 
Selfoss tók á móti Kórdrengjum í 
stórleik 1. umferðar Mjólkurbikars-
ins.

Gestirnir unnu 0-1 sigur á Selfossi. 

Emir Dokara, leikmaður Selfoss, varð 
fyrir því óláni að skora sjálfsmark. 
Það mark var í raun stórglæsilegt en 
hann flikkaði fyrirgjöf Kórdrengja 
yfir Stefán Ágústsson markvörð Sel-
fyssinga og í netið. -Umf. Selfoss

HANDBOLTI Boltinn er byrj-
aður að rúlla að nýju og af því 
tilefni tók Selfoss á móti ÍR í 
Hleðsluhöllinni.

Selfoss byrjaði leikinn betur 
og var staðan orðin 3-0 eftir 
tæplega þriggja mínútna leik. 
Í stuttu máli þá héldu Selfyss-
ingar forystunni meira og minna 
allan leikinn. ÍR náði þó að 
jafna í stöðunni 7-7 en Selfoss 
átti góðan sprett undir lok fyrri 
hálfleiks og leiddu með fjórum 
mörkum í leikhléi, 13-9.

Selfoss hélt ÍR í hæfilegri 
fjarlægð frá sér allan seinni 
hálfleikinn og endaði leikurinn 
með fimm marka sigri Selfoss, 
28-23. Það var covid-bragur á 
leiknum og mikið af tæknimis-
tökum. Þó má sérstaklega nefna 
frammistöðu Viliusar í ramm-

Fimm marka sigur í fyrsta leik eftir hlé

Vilius var hreint út sagt magnaður með nærri 50% markvörslu.
Ljósmynd: Umf. Selfoss

anum, en hann varði 22 skot og 
var með um 50% markvörslu.

Mörk Selfoss: Atli Ævar Ing-
ólfsson 7 og Hergeir Grímsson 
7, Einar Sverrisson 5, Tryggvi 
Þórisson, Gunnar Flosi Grétars-
son og Ragnar Jóhannsson 2, 
Andri Dagur Ófeigsson, Arnór 
Logi Hákonarson og Magnús 

Öder Einarsson 1. Varin skot: 
Vilius Rasimas 22.

Selfoss tyllti sér með sigr-
inum í fjórða sæti með 18 stig, 
jafnt Stjörnunni, eftir sextán 
umferðir. Næsti leikur hjá strák-
unum er gegn ÍBV á Heimaey, 
föstudaginn 30. apríl kl. 19:30.
 -Umf. Selfoss/ESÓ

Sæll ágæti lesandi!
Það er hverju sveitarfélagi 

nauðsynlegt að hafa Kiwanis-
klúbb innan sinna raða, en Kiw-
anishreyfingin vinnur undir 
kjörorðinu „Hjálpum börnum 
heimsins“. Þau eru ófá verkefnin 
sem Kiwanishreyfingin á Íslandi 
hefur unnið að í þágu barna og 
samfélagsins í heild. Allir lands-
menn þekkja t.d. Hjálmaverk-
efnið þar sem öll börn í fyrsta 
bekk fá reiðhjólahjálm að gjöf.

Kiwanishreyfingin var stofn-
uð árið 1915 í Bandaríkjunum 
en hreyfingin hóf störf á Íslandi 
árið 1964. Meðal stórra verkefna 
á heimsvísu má nefna að Kiw-
anis hefur útrýmt joðskorti sem 
var þekkt vandamál í þróunar-
löndum, barist við MNT sem 
er fæðingarstífkrampi, hjálpað 
fylgdarlausum börnum á flótta 
og svona mætti lengi telja. Í 
okkar umdæmi sem telur Ísland 
og Færeyjar eru verkefnin mörg 
eins og áðurnefnt hjálmaverk-
efni, aðstoð og gjafir til skóla og 
leikskóla, aðstoða foreldra við 

kaup á íþróttagleraugum fyrir 
börnin svo eitthvað sé nefnt. 
Við höfum einnig gert stórátak 
í geðverndarmálum með því 
að styrkja Barna- og unglinga-
deild Landspítalans og Píeta-
samtökin. Þau verkefni ganga 
mjög vel með ykkar hjálp, en 
fólkið í landinu er ávallt til-
búið að styðja okkar fjárafl-
anir með miklum myndarskap. 
 
Hér á Árborgarsvæðinu 
hefur Kiwanis-
klúbburinn Búr-
fell unnið frá-
bært starf fyrir 
samfélagið í 
rúm 50 ár en 
k lúbbur inn 
var stofnaður 
30. septem-
ber 1970. 
Klúbburinn var 
í upphafi skip-
aður mönnum frá 
Selfossi og Eyrabakka. 
Klúbburinn hefur styrkt sam-
félagið um 35 miljónir króna til 
ýmissa félagasamtaka og barna 
hér á svæðinu.

Nú er staðan sú að meðlimir 
Búrfells eru komnir á efri ár og 
því vantar okkur fólk á öllum 
aldri til að koma að stofnun 
satellite klúbbs, sem er hliðar-
klúbbur sem myndi starfa við 
hlið Búrfells og taka síðan við 

keflinu síðar meir. Umdæmis-
þing 2022 er stórverkefni sem 
Búrfellsfélagar hafa tekið að sér 
og væri það tilvalið fyrir nýjan 
klúbb að koma að því verkefni 
til að kynnast Kiwanis-starfinu. 
Verkefnið er ærið en klúbburinn 
hefur gert þetta áður og þeir 
munu leysa þetta verkefni með 
sóma eins og ávallt.

Hvers vegna ætti að gerast 
Kiwanisfélagi: Einstaklingar, 

bæði karlar og konur sem 
hafa þá gullvægu 

reglu að leiðarljósi 
að láta gott af 

sér leiða fyrir 
börn og sam-
félagið í heild 
sinni, og 
koma fram 
við aðra eins 

og þú vilt að 
komið sé fram 

við þig og síða en 
ekki síst vinna í frá-

bærum félagskap í anda 
Kiwanis.

Ágæti lesandi, nú reynum 
við að koma af stað hópi 
svo hægt sé að halda nánari 
kynningarfund í lok maí og 
viljum við biðja áhugasama 
að hafa samband á netfangið 
tomas@kiwanis.is eða í síma  
864 1577.

Með ósk um góðar undir-
tektir.

Gakktu til liðs við okkur
Tómas Sveinsson

Fyrrverandi 
umdæmisstjóri

SVEITARFÉLAGIÐ ÁRBORG
Sumarstörf fyrir 17 ára ungmenni 

Opið er fyrir umsóknir um sumarstörf fyrir 17 ára ungmenni, fædd 

2004, sem eru búsett í Sveitarfélaginu Árborg. Eldri ungmenni, 

fædd árin 2002 og 2003, mega einnig sækja um þessi störf.

Hægt er að sækja um störfin í gegnum ráðningarvef Árborgar: 

starf.arborg.is/.

Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 10. maí nk. 

Um er að ræða fjölbreytt sumarstörf en ráðningartími er 6 vikur, 

unnið mánudaga til fimmtudaga í 7,5 klst. hvern dag. Umsækj-

endur geta valið milli tveggja tímabila. Frá 24. maí – 1. júlí og 5. 

júlí – 13. ágúst. Ekki er hægt að koma öllum fyrir á sama tímabili 

en reynt verður eftir fremsta megni að koma til móts við óskir 

umsækjenda.

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Eysteinn Sigurbjörnsson frí-

stunda- og forvarnarfulltrúi í tölvupósti: gunnars@arborg.is eða í 

síma 480 1900.
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Rangárþing eystra auglýsir húsnæði Seljalandsskóla til leigu til 
atvinnurekstrar. Húsnæðinu hefur verið breytt í 13 herbergja 
gistiheimili og er gistirými fyrir allt að 42 manns. Húsnæðið er 
samtals 495m2.

Húsið verður til sýnis mánudaginn 3. maí 2021 frá kl 13-15. 

Óskað er eftir tilboðum í leiguna, en um að að ræða langtímaleigu og skal tilboðum skilað á 
skrifstofu Rangárþings eystra, Austurvegi 4 860 Hvolsvelli eða með tölvupósti á 
hvolsvollur@hvolsvollur.is fyrir kl 16:00 föstudaginn 14. maí 2021. Leigutaki skal vera 
skuldlaus við sveitarfélagið. Rangárþing eystra áskilur sér rétt til að hafna öllum tilboðum.  

Nánari upplýsingar veitir Lilja Einarsdóttir, sveitarstjóri í síma 488-4200 eða 
lilja@hvolsvollur.is 

Sveitarstjóri Rangárþings eystra 

Ef það er eitthvað sem Sel-
fyssingar elska eru það 

fjölbreyttastir. Matarvagninn 

fjölmargir Sunnlendingar sem 

að ræða við viðeigandi aðila, 

Issi Fish & chips í allt sumar
segir Issi. Ég þykist vita að það 

með kleinurnar sem hann hefur 

-

-

erum allavega fullir af spenningi 

 -gpp

Opið alla daga

í Krónunni Selfossi
9-20

www.kronan.is

Pssst ...
Aðeins lengri 
afgreiðslu-

tími



12    Miðvikudagur  28. apríl 2021 DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

Leitað er að framsýnum, metnaðarfullum kennurum sem geta unnið í góðu 
samstarfi við nemendur, samstarfsfólk og foreldra.

Skólinn er fyrir nemendur í 1. til 10. bekk. Í skólanum eru tæplega 100 nem-
endur og þar starfa rúmlega 20 starfsmenn. Kjörorð skólans eru Virðing - 
Vellíðan - Samvinna. Skólinn er Grænfánaskóli og leggur áherslu á fagleg 
vinnubrögð, teymisvinnu, verkefnamiðað nám, fjölbreytta kennsluhætti og 
list- og verkgreinar.

Bláskógaskóli Reykholti er annar tveggja grunnskóla Bláskógabyggðar. Gott 
samstarf er við leikskólann Álfaborg í Reykholti, Bláskógaskóla Laugarvatni 
og Kerhólsskóla í Grímsnes- og Grafningshreppi.

Tvær stöður umsjónarkennara eru lausar til umsóknar:
- Yngsta stig; 100% staða
- Unglingastig; 100% staða

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Leyfisbréf til kennslu
- Faglegur metnaður
- Vilji til þess að starfa í teymi
- Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfileikar
- Góð samstarfshæfni
- Lipurð og sveigjanleiki í mannlegum samskiptum
- Vilji til notkunar snjalltækja í kennslu
- Góð íslenskukunnátta

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags grunnskólakennara (FG) og 
Samninganefndar sveitarfélaga (SNS).

Umsóknum skal fylgja ferilskrá og upplýsingar um meðmælendur.

Störfin henta jafnt körlum sem konum.

Umsóknarfrestur er til 5. maí 2021.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veitir Lára Bergljót Jónsdóttir skólastjóri í síma 847 5353.

Umsókn ásamt ferilskrá skal send á netfangið lbj@blaskogaskoli.is.

Bláskógaskóli Reykholti auglýsir eftir 
kennurum fyrir skólaárið 2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Það er komið sumar, sól í heiði skín. 
Vetur burtu farinn. Tilveran er fín 

segir í laginu „Það er komið sumar“ 
eftir Mannakorn. 

Sonur minn sem er fimm ára var 
búin að telja niður dagana í  sumardag-
inn fyrsta. Hann hlakkaði til að sjá loks-
ins vinkonu sína; sólina. Geta farið út 
á stuttbuxum og jafnvel stuttermabol ef 
veðrið yrði gott. Nokkrum dögum fyrir 
sumardaginn fyrsta snjóaði og vaknaði 
hann við þann vonda draum að það var 
alhvítt að morgni. Ég reyndi að útskýra 
fyrir honum að svona virkaði íslenskt 
veður og hann yrði bara að bíða og sjá. 
Það væri nú mjög líklegt að þessi snjór 
yrði horfinn þegar hann kæmi heim 
úr leikskólanum þennan daginn. Þetta 
myndi allt saman reddast. Yrði bara 
pínu spennandi. Það reyndist svo vera 
og ákvað drengurinn að halda í vonina 
um gott sumar. 

Að morgni sumardagsins fyrsta 
vaknaði hann spenntur til að fá sumar-

gjöfina sína. Þegar hann var búin að 
opna hana spurði hann fljótlega hvort 
hann mætti fara út í fótbolta á 
stuttbuxum og bol. Ég sagði 
við hann að nú þyrfti ég að 
útskýra fyrir honum enn 
og aftur hvernig íslenkt 
sumar virkaði. 

Það væri nefnilega 
þannig að sumarið á 
Íslandi kæmi áður en 
grasið yrði grænt, áður 
en laufin myndu springa út 
og áður en það væri orðið heitt 
úti. Stundum snjóaði meira að segja 
á sumardaginn fyrsta en góðu fréttinar 
væru þær að það væri nú ekki þannig 
í dag og því væri þetta góður sumar-
dagurinn fyrsti. 

Þegar ég hlustaði á sjálfa mig út-
skýra fyrir fimm ára barni mínu hvernig 
sumardagurinn fyrsti virkaði þá áttaði 
ég mig á því að það er kannski ekkert 
skrítið að íslenska þjóðin haldi fast í 

frasann „Þetta reddast“. Við erum alin 
upp við það frá unga aldri að sum-

arið sé kalt, veðrið breytist 
ef við bíðum í nokkrar 

sekúndur. Við látum það 
heldur ekki á okkur fá 
að jörðin hristist og ef 
það fer að gjósa hlaup-
um við ekki frá eldgos-
inu heldur að því til að 
taka af okkur mynd um 

leið og tækifæri gefst til. 
Ég skil betur hvernig 

erlendum vinum mínum líður 
þegar ég er að reyna að útskýra fyrir 

þeim þessa íslensku hugsun. Stundum 
hrista þeir höfðið og skilja ekki hvernig 
við þorum að búa á þessu landi. 

Kæri lesandi. Er það ekki „þetta 
reddast“ hugarfarið sem hefur komið 
okkur í gegnum erfiða tíma. Er það ekki 
þetta víkingablóð sem hefur gert það að 
verkum að Íslendingar eru ennþá til. Er 
það ekki út af „þessari reddast“ hugsun 

sem fólk lifði af vosbúð og kulda og búa 
nú flestir hverjir í vel heitum húsum og 
takast á við heimsfaraldur með góðum 
skammti af hugarró?

Ég velti því fyrir mér hvort ég hefði 
kannski átt að leyfa syni mínum að fara 
út á stuttbuxum og bol og skrá mig sjálf 
á námskeið í kuldaþjálfun á sumardag-
inn fyrsta? 

Ég veit það ekki, en það eitt veit 
ég að veturinn er farinn. Það styttist í 
hjarðónæmi. Sumarið kemur. Fjall-
göngur bíða mín. Grasið fer að grænka. 
Laufin fara að springa út og þegar það 
gerist þá veit ég að sumarið er komið 
fyrir alvöru. Ég mun trúa því að þetta 
verði besta sumar sem við höfum upp-
lifað og veðrið muni verða frábært. Það 
er kannski gott að veðurminni okkar ís-
lendinga sé að hluta til eins og hjá gull-
fiskum. Annars værum við öll flutt til 
Tenerife. 

Gleðilegt sumar 
Gunna Stella 

Það er komið sumar, eða er það? Panta tíma í ráðgjöf og/eða heilsu-
markþjálfun á www.gunnastella.is 

Hlaðvarp: Einfaldara líf 



Miðvikudagur  28. apríl 2021    13DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands Miðvikudagur  28. apríl 2021   13DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

Árborgarsíðan
Fréttir og fróðleikur frá Sveitarfélaginu Árborg

Fræðslunefnd Árborgar 
stofnaði vinnuhóp um leik-

skólamál á fundi sínum 10. mars 
síðastliðinn. Miklar breytingar 
hafa orðið á undanförnum árum 

-
stigsins. Kröfur hafa sífellt auk-
ist, bæði til menntunar starfs-

leikskólar veita. Samfélagið 

fólk á fullt í fangi með aðlögun 
að breyttum veruleika þar sem 
stafræn tækni, samfélagsmiðlar, 

-
unnar eru meðal þess sem hefur 

-
skólastarf í Árborg sé um flest í 
fremstu röð hérlendis og er eftir-
sóknarvert fyrir börn að komast 
að í leikskólunum okkar, auk 
þess sem aðsókn vel menntaðs 
starfsfólks hefur verið góð á 
undanförnum árum. Mikið þró-
unarstarf í gangi þar sem t.d. má 
nefna snemmtækan stuðning, 

í að minnka álag og veikindi og 
styttingu vinnuvikunnar – fyrir 

-
arverkefni í almennu leikskóla-
starfi og námskrárgerð.

-
eldrum er ekki alltaf kunnugt 
um alla þá þróun og vinnu sem 
verið er að vinna á leikskól-
unum og það er mikilvægt að 

-
ig má vinna að því sameigin-
lega að samræma þarfir barna, 
starf leikskóla og þarfir foreldra 

á grunni þeirrar miklu þekkingar 
-

fólki í dag.

Samstarfsvettvangur um 
framþróun leikskólaþjónustu

Nauðsynlegt er að þau, sem 
málefni leikskólans varðar, eigi 
samtal um öll þessi mál þann-
ig að sameiginlegur skilningur 
verði til á verkefnum þessa 
skólastigs. Markmið með starfi 
vinnuhópsins er að koma á 
markvissu samtali innan skóla-
samfélagsins um málefni leik-
skólans, þróun skólastarfsins og 
mögulegar tillögur að umbótum 
og nýsköpun ef tækifæri gefast. 

Vinnuhópinn skipa tveir full-

-

Brynhildur Jónsdóttir og Gunnar 

leikskólakennara og tveir full-
trúar foreldra en þeir fulltrúar 

-

mun kalla eftir samstarfi og 
samtali við aðra eftir því sem 
þurfa þykir. Vinnuhópnum er 
ætlað að skila af sér skýrslu með 
niðurstöðum til fræðslunefndar 
fyrir 1. október.

B -
þykkti, þann 14. apríl 

síðastliðinn, að gefa út skulda-

samstarf verði haft við Lands-
bankann um útgáfuna. Stefnt 
er að því að útgáfan verði und-

-
bréfa, en slík bréf eru iðulega 

skuldabréf. Skuldabréfaútgáfa 
á markaði leiðir til hagstæðra 

góð eftirspurn eftir bréfum af 
þessu tagi. 

-

skuldabréfaútgáfu, hvernig 
verkefni eða rekstrarþættir eru 

-

innan fyrirtækisins eftir útgáfu 
skuldabréfs og hvers eðlis 

-

við leiðbeiningar Green Bond 
Principles, Social Bond Prin-
ciples og flokkunarreglugerð  
Evrópusambandsins (e. EU 

-

er nú unnið að slíkri vottun 
-

bankans, sem hefur mikla 
reynslu í þessum efnum. Slíkt 
ferli inniheldur rýni vottunar-
aðila á þeim verkefnum sem 

-

samþykkti á liðnu ári skiptir 
miklu í þessari vottun og hefur 
stefnan verið rómuð af sam-
starfsaðilum okkar í Lands-
bankanum.

sveitarfélagsins þessi árin eru 
að mestu leyti af samfélags-
legum toga, s.s. skólar og leik-
skólar. Stærð sveitarfélagsins 
og skulda þess er orðin slík 

ræður ekki lengur við að 
-

borgar, sem er þar með komin 
í flokk fleiri stórra sveitar-

-

gera ráð fyrir að slíkar skulda-
bréfaútgáfur verði árlegur við-
burður á næstu árum.

þessa vegferð Árborgar, við 

einnig þátttakandi í Framfara-
vog sveitarfélaga sem er undir 

-

á Heimsmarkmiðum Samein-

að sama brunni og miðar að 
-

förum á sviði samfélagslegra- 
og umhverfisþátta í Árborg.

Sjálfbær skuldabréfaum-
gjörð um lántökur Árborgar

Fræðslunefnd hefur samþykkt 

leikskólaplássa verður aukið og 
mun það leiða til þess að yngri 
börn komast að í leikskólum Ár-
borgar en ella hefði verið. Kostn-
aður vegna þessa verður um 30 

Leikskólaplássin sem um 
ræðir eru á Brimveri/Æskukoti 
og Álfheimum og verða nýtt 

með ættu börn talsvert yngri 
en 18 mánaða að komast í leik-

skóla. Fram kemur í minnisblaði 

fræðslunefndar þann 21. apríl að 

börnum leikskólapláss sem eru 
fædd í mars 2020 og fyrr.

Á næsta ári verða svo opnaðar 

sú fyrsta strax um næstu ára-

leikskólapláss í Árborg, og gott 
betur, fyrir þau börn sem eiga 
rétt á leikskólaplássi. Áfram er 
markvisst unnið að því að lækka 
inntökualdur leikskólabarna, í 

-
félaginu.

Inntökualdur 
leikskólabarna lækkaður

Farsælt samstarf við Sigurhæðir
Sveitarfélagið Árborg er einn 

og styrktaraðilum Sigurhæða, 

kynbundins ofbeldis á Suður-
landi. Soroptimistaklúbbur 
Suðurlands er frumkvöðullinn 
að stofnun Sigurhæða og er 
um að ræða fyrsta samhæfða 
úrræðið á þessu sviði hér á 
svæðinu. Sveitarfélagið leggur 
til húsnæði undir starfsemina 
að Skólavöllum 1 á Selfossi.

hefur tekið virkan þátt í undir-
búningi verkefnisins. Margrét 
Anna Guðmundsdóttir, fé-

einnig að undirbúningi þessa 
mikilvæga verkefnis. Áfram 
verður lögð áhersla á farsælt 

-
sviðs Árborgar og Sigurhæða.

Full ástæða er til að hrósa 
Soroptimistaklúbbnum fyrir 

þetta mikilvæga framtak fyrir 
þolendur ofbeldis á Suðurlandi. 

einstaklings- og hópastarf, lög-
-
-

eru af erlendum uppruna fá 

Nánari upplýsingar er hægt 
að nálgast á vef Sigurhæða
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ÞJÓNUSTA

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

Mið. kl. 21 - AA fundur
Fim. kl. 20 - AA karlafundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

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.

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                                               
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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.

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL
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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

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.
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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                                               
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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.

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

þriðjudaga kl. 19 Hrísholti 8.

AA Sporgöngufólk f. alla
Bókasafn

Hafnarberg 1 - 815 Þorlákshöfn
Klukkan 11-12 sunnudag.

AA opin fundur f. alla
Kirkjan kjallari 

Skálholtsbraut - 815 Þorlákshöfn
Klukkan 20:00 fimmtudag.

BÍLAR

KIRKJUR

TIL SÖLU

HEILSA

Nudd – 
Svæðanudd

Dáleiðsla
Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík 
ráð við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í Heilsulindinni 
Miðgarði, Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Selfosskirkja
Messað verður í Selfosskirkju kl. 
11 nk. sunnudag, 2. maí. Verið 
hjartanlega velkomin.

Sumardekk
Fjögur sumardekk til sölu. Stærð 
225x65x17. Eins og ný. Passa á 
Kia og Rav 4. Uppl. í síma 894 
0123 (Ásgeir).

Aðventistar
Safnaðarheimili aðventista, 
Eyravegi 67, Selfossi, 1. maí. 
Biblíulexíur kl. 11 og guðsþjón-
usta kl. 12, ræðu hefur Gavin 
Anthony. Streymi verður einnig 
haldið áfram frá Aðventkirkjunni 
í Reykjavík, sjá YouTube og 
Adventkirkjan. Verið velkomin.

Í febrúar mælti ég fyrir tillögu 
minni og tólf annarra þing-

manna til þingsályktunar um 
að reistur yrði minnisvarði um 
Margréti hina oddhögu í Skál-
holti. Margrét var prestskona í 
Skálholti á ofanverðum dögum 
Páls biskups Jónssonar og var 
eftir því sem sagan segir „odd-
högust allra manna á Íslandi“ 
um sína daga. Páll biskup (1155-
1211) var framkvæmdamaður 
og listunnandi. Í hans tíð störf-
uðu margir listamenn í Skálholti 
og Margrét var í þjónustu bisk-
ups ásamt fleiri listamönnum 
og bjó í Skálholti ásamt manni 
sínum, séra Þóri.

Minnisvarði um Margréti
Eins og tillagan gerir ráð fyrir er 
löngu kominn tími til að minn-
ing þessarar merku konu verði 
heiðruð og henni verði reistur 
minnisvarði í Skálholti, þar sem 
Margrét starfaði að list sinni.

Í sögu Páls biskups segir um 
biskupsstaf af tönn, sem Mar-
grét skar fyrir Pál og var sendur 
Þóri erkibiskupi í Niðarósi, að 
hann hafi verið gerður svo hag-
lega að „engi maðr hafði fyrr sét 
jafnvel gervan á Íslandi“ eins og 
það er orðað í sögu biskups.

Húnn af bagli
Þegar steinþró Páls biskups var 
tekin úr jörðu og opnuð sum-
arið 1954 fannst í henni húnn af 
bagli úr rostungstönn, útskorinn 
í líki dýrshöfuðs og forkunnar-
vel gerður. Kristján Eldjárn 
þjóðminjavörður, sem stýrði 
uppgreftrinum, taldi líklegt að 
þarna væri á ferð verk Margrétar 
hinnar oddhögu og hafa margir 
hallast að þeirri skoðun með 
honum.

Jákvæðar umsagnir
Allsherjar- og menntamála-
nefnd þingsins hafa borist um-
sagnir um málið frá Listasafni 

Íslands og Skálholtsbiskupi, 
herra Kristjáni Björnssyni, sem 
báðar eru afar jákvæðar í garð 
tillögunnar.

Allar, sem sagan greinir ekki frá
Segir í umsögn Listasafns Ís-
lands um tillöguna „ … Það 
minnismerki yrði táknrænt 
fyrir framlag íslenskra kvenna 
til listar; til allra þeirra huldu-
kvenna sem sagan greinir ekki 
frá eða lítið er vitað um frá fyrri 
tíð. Verðugt er að geta Margrétar 
sem fyrstu nafngreindu lista-
konunnar … “

Ein merkasta listakona Íslands
Í umsögn vígslubiskups segir 
m.a. svo: „ … Það hefur allt of 
lítið verið gert af því að lyfta og 
heiðra minningu þeirra kvenna 
sem unnið hafa og þjónað í 
Skálholti í allar þær aldir sem 
biskupsstóll hefur verið þar á 
hinu forna höfuðbóli … Með 
Páli biskupi heldur áfram að 
streyma til landsins þekking 
og listræn hæfni. Frá þessum 
tíma eigum við minjar sem eru 
merkar og sannarlega gerðar hér 
í Skálholti og á vegum biskups-
stólsins. Ein allra merkasta 
listakona Íslands á þessum tíma 
er Margrét hin oddhaga. Minn-
ingu hennar hefur verið haldið á 
lofti í Skálholti og það er vitað 
með vissu (samkv. rannsóknum 
Kristjáns Eldjárns, síðar forseta 
Íslands) að Margrét hefur skorið 
út merkan bagal með hún úr 
beini með táknum fyrir þjónustu 
biskupa og hlutverk þeirra. Sá 
bagalshúnn fannst við uppgröft í 
Skálholti á 6. áratugnum í stein-
þró Páls biskups og er varðveitt-
ur og sýndur á Þjóðminjasafninu 
í Reykjavík. Steinþróin er einn 
merkasti gripurinn á sýningu 
Þjóðminjasafnsins í kjallara 
Skálholtsdómkirkju. …“

Í farteskið
Með slíkar umsagnir í fartesk-
inu mun minnisvarði um nafn-
greinda merka listakonu frá 12. 
öld brátt rísa í Skálholti og verða 
þannig táknrænt fyrir stórmerk 
framlög íslenskra kvenna til 
listar og ekki síður margra þeirra 
huldukvenna, sem sagan greinir 
ekki frá.

Táknrænn minnisvarði fyrir framlag 
íslenskra kvenna til listar

Saga allra þeirra huldukvenna sem sagan greinir ekki frá

Karl Gauti 
Hjaltason

Þingmaður 
Miðflokksins í 
Suðurkjördæmi

Eyvindarhólakirkja 
undir Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður haldin í 
Eyvindarhólakirkju nk. sunnu-
dag, 2. maí 2021, kl. 14:00. 
Organisti er Brian R. Haroldsson.
Félagar úr kirkjukór Eyfellinga 
leiða almennan safnaðarsöng. 
Að sjálfsögðu viðhöfum við þær 
smitvarnir sem við þekkjum og 
berum grímu. Þar sem nú er 
langt síðan við höfum getað haft 
guðsþjónustu hvet ég alla að 
gefa sér tíma til að koma því 
hver veit hvenær við getum hist 
næst. Gaman væri að sjá ferm-
ingarbörn úr Mýrdal og forráða-
menn þeirra koma í heimsókn í 
Eyvindarhólakirkju. Þeir sem 
mæta þurfa að gefa upp nafn, 
kennitölu og símanúmer, en sá 
listi verður eyðilagður að 2 vikum 
liðnum. Hlakka til að hitta ykkur 
öll. Haraldur M. Kristjánsson 
sóknarprestur.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag kl. 11.00. 
Prestur sr. Egill Hallgrímsson. 
Organisti Jón Bjarnason. Fjölda-
takmörkun. Vinsamlegast skráið 
þátttöku í gegnum vefsíðuna 
www.sregill.net.

Um þessar mundir eru haldin 
grunnnámskeið fyrir nýja 

þátttakendur í skógrækt á lög-
býlum. Farið hafa fram nám-
skeið fyrir nýja skógarbændur á 
Vesturlandi og Vestfjörðum. Hátt 
í 100 manns taka þátt í þessum 
námskeiðum þetta árið. 

Sunnlendingum hleypt á 
námskeið í byrjun maí
Námskeiðin eru að þessu sinni 
haldin í fjarfundakerfi. Fyrir 
helgina fór fram námskeið fyrir 
nýja skógarbændur á Austurlandi 

og síðar í þessari viku verður 
námskeið á Norðurlandi. Fyrir 
nýja sunnlenska skógarbændur 
verður svo haldið námskeið í 
byrjun maí.

Fjarfundir að þessu sinni 
vegna Covid-19
Algengt er að fleiri en einn sæki 
þessi námskeið frá hverju lög-
býli. Á námskeiðinu fyrir Vestur-
land og Vestfirði sem nú stendur 
yfir sitja um 40 manns. Grunn-
fræðsla er nauðsynleg öllum sem 
hefja skógrækt með samningi við 

Skógræktina. Venjan hefur verið 
að kalla fólk saman á þessi nám-
skeið á tilteknum stað en vegna 
veirufaraldursins er það að sjálf-
sögðu ekki hægt núna. Svo er 
bara spurningin hvort þetta fyrir-
komulag verður til frambúðar 
eða hvort horfið verði til hins 
fyrra þegar faraldrinum lýkur. 
Hvort tveggja hefur sína kosti en 
fjarfundafyrirkomulagið hefur 
þann ótvíræða kost að því fylgja 
engin ferðalög og því ættu fleiri 
að geta sótt námskeiðin en ella.

Meðfylgjandi mynd tók Sig-
ríður Júlía Brynleifsdóttir, svið-
stjóri skógarþjónustu Skógrækt-

arinnar, þar sem Kristján Jónsson 
skógræktarráðgjafi leiðbeindi 
væntanlegum skógarbændum á 
Vestfjörðum og Vesturlandi frá 
skrifborði sínu í starfstöð Skóg-
ræktarinnar á Ísafirði.

Nýir skógarbændur settir inn í málin

Sími 482 1944 | selfoss@prentmetoddi.is

LJÓSMYNDA
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Stafrænt Suðurland -  
Verkefnastjóri

Menntunar- og hæfniskröfur:

Kosið verður um sameiningu Ásahrepps, Rangárþings ytra, Rangárþings eystra, Mýrdalshrepps og Skaftárhrepps 25. september 2021. 
Verkefnisheitið er Sveitarfélagið Suðurland. 

Verkefnið Stafrænt Suðurland er undirverkefni þess og er markmiðið að undirbúa sveitarfélögin undir veitingu stafrænnar þjónustu og 
stjórnsýslu með því að móta einskonar stafrænt ráðhús og þjónustuver fyrir Sveitarfélagið Suðurland og ná þannig fram hagræðingu 
í rekstri, auknu öryggi í vinnslu gagna og meiri sérhæfingu í störfum. Stafrænt ráðhús auðveldar stafræn samskipti við almenning og 
eykur möguleika á sjálfsafgreiðslu.  Auglýst er eftir metnaðarfullum og framsæknum einstaklingi til að leiða verkefnið. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir  

(hafdis@intellecta.is) í síma 511 1225.

• Mótun verkefnisins Stafrænt Suðurland og gerð 

verkefnisáætlunar

• Stöðumat og greining stafrænna innviða sveitarfélaganna í 

samstarfi við starfsfólk þeirra

• Verkefnastjórnun og innleiðing á sameiginlegum verkefnum 

sveitarfélaganna s.s. við samræmingu upplýsingatæknikerfa og 

gerð skjalavistunaráætlunar

• Vinna að hagnýtingu þekkingar og lausna er snúa að stafrænni 

umbreytingu í stjórnsýslu, þjónustu og rekstri

• Gerð fræðsluefnis til að greiða fyrir innleiðingu verkefna og 

lausna

• Stuðla með virkum hætti að auknu samstarfi sveitarfélaganna, 

Sambands íslenskra sveitarfélaga og ríkis á sviði stafrænnar 

þróunar

• Uppbygging rafræns upplýsingavettvangs fyrir sveitarfélögin 

sem felur í sér framsetningu efnis, miðlun og deilingu 

þekkingar, lausna og verkefna fyrir sveitarfélögin

• Uppbygging faglegs verklags fyrir samstarf og sameiginleg 

verkefni og innleiðing þvert á sveitarfélögin

Helstu verkefni og ábyrgð:

Verkefnastjóri verður ráðinn tímabundið til eins árs og verður stafrænn leiðtogi sveitarfélaganna og leiðir vinnu við fyrsta áfanga. Verkefnastjóri getur 

valið megin-starfsstöð á bæjarskrifstofu sveitarfélaganna fimm sem eru aðilar að verkefninu, en mun jafnframt hafa aðgang að starfsaðstöðu í öllum 

byggðakjörnum svæðisins.

Umsóknarfrestur er til og með 3. maí 2021. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem 

gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda í starfið. Laun eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi 

stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um.

• Háskólapróf sem nýtist í starfi

• Meistarapróf eða reynsla sem nýtist í starfi er kostur

• Þekking og reynsla af faglegri verkefnastjórnun þar 

sem margir hagaðilar koma að verkefnum er skilyrði

• Færni til að undirbúa, skipuleggja og stýra verkefnum 

og fylgja þeim eftir

• Þekking og reynsla af upplýsingatækni og stafrænum 

umbreytingaverkefnum

• Framúrskarandi samskiptahæfni og geta til að koma 

skoðunum, upplýsingum og röksemdarfærslum frá sér 

á skýran hátt

• Geta til að byggja upp, hanna og viðhalda vef með 

faglegri framsetningu upplýsinga og gagna

• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

• Mjög góð færni í íslensku og ensku í ræðu og riti

Við leitum að einstaklingum sem eru metnaðarfullir, góðir í mannlegum samskiptum, 

sveigjanlegir og tilbúnir að leita nýrra leiða í skólastarfi. Hæfnikröfur eru kennsluréttindi og 

góð meðmæli. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi 

stéttarfélags. Gerð er krafa um leyfisbréf á grunnskólastigi fyrir kennarastöðurnar.

Umsóknarfrestur er til 12. maí 2021 og skulu umsóknir, ásamt ferilskrá berast á netfangið 

johannalilja@fludaskoli.is. Nánari upplýsingar gefur Jóhanna Lilja Arnardóttir skólastjóri í 

síma 480 6612.

FLÚÐASKÓLI AUGLÝSIR LAUSAR STÖÐUR
Í Flúðaskóla verða um 100 nemendur næsta skólaár. Við skólann starfa áhugasamir og metnaðarfullir 

starfsmenn. Gildi skólans er virðing-vitneskja. Lögð er áhersla á að skapa námsumhverfi þar sem allir 

eru virkir, öllum líði vel og allir læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. 

Laust til umsóknar er starf:

- Umsjónarkennara á unglingastigi. Meðal kennslugreina eru stærðfræði og náttúrufræði.

- Umsjónarkennara á miðstigi. Meðal kennslugreina er íslenska, stærðfræði og samfélagsgreinar.

- Kennara í heimilisfræði, tónmennt og myndmennt.

- Stuðningsfulltrúa.
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Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTTNÝTT

Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

Útfararþjónusta
Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

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

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - Sími 464 9400 - www.Frost.is

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - Sími 464 9400 - www.Frost.is

Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfumUppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum

Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnirÍsskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970Sími 660 2970

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

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
Vottað verkstæði

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

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Betri vörur - betra verð
Hjólbarðar

VANTAR ÞIG 
IÐNAÐARMENN

TRÉSMÍÐAR • PÍPULAGNIR
RAFVIRKJUN • MÚRVERK

MÁLUN • SÓLPALLAR
HELLULAGNIR • VÉLALEIGA

Sími 561 8080 • fverk@fverk.is

EIGNAUMSJÓN

Sími 482 1944
auglysingar@dfs.is

Viltu vekja athygli 
á Suðurlandi?
Hafðu samband 
og fáðu tilboð 
í auglýsingarÞað er óhætt að segja að enginn 

hefði getað ímyndað sér þann 
fjölda lóðaumsókna sem kom í 
lóðir hjá Sveitarfélaginu Árborg 
fyrir skömmu. Alls sóttu um 
8895 aðilar um lóð hjá sveitar-
félaginu þegar þær voru aug-
lýstar. Fjöldi lóða var þó 
einungis brotabrot af þeim fjölda 
eða 52. Samtals er áætlað að á 
þeim lóðum verði 120 íbúðir í 
bland aðri byggð ein-, rað-, par- 
og fjölbýlishúsa. Við heyrðum 
í Gísla Halldóri Halldórssyni, 
bæjar stjóra í Árborg og inntum 
eftir viðbrögðum. „Í samtölum 
mínum að undanförnu við bygg-
ingar verktaka í Árborg hefur 
komið fram að þeir hafa miklar 
fyrir ætlanir um byggingu íbúða 
á næstu árum. Þeir lýsa því 
allir að eftirspurn eftir íbúðum 
sé mikil. Það sama heyrist frá 
fasteignasölum, það er mikil 
eftirspurn, eignir seljast hratt og 
verðið hefur verið að hækka,“ 
segir Gísli. 

Höfuðborgin ekkert 
endilega fyrir alla
Hvernig lítur þetta út í náinni 
framtíð? „Það er fátt sem bendir 
til þess að þeirri miklu eftir-
spurn sem er á fast eigna markaði 
verði fyllilega svarað á höfuð-
borgarsvæðinu með bygg ingu 
íbúða þar. Auk þess er alveg 
ljóst að fjöldi fólks er að sækjast 
eftir öðrum þáttum en stað-
setningu á höfuð borgar svæðinu. 
Allt frá miðri síðustu öld hefur 

Eftirspurn eftir lóðum í Árborg
íbúafjölgun á Selfossi verið um 
3% á ári, sem segir okkur að 
svæðið laðar að fólk í meira mæli 
en sem nemur fólksfjölgun. Í 
dag bætist við sú staðreynd að sá 
erill, umferðarþungi og lífsstíll 
sem höfuðborgin býður upp á er 
ekkert endilega fyrir alla og það 
fólk horfir þá annað. Bylting á 
sviði stafrænna samskipta, sér 
í lagi eftir Covid-19 gerir því 
fólki mögulegt að skoða miklu 
víðtækari búsetu mögu leika en 
verið hefur. Öll þau atvinnu-
tækifæri sem höfuð borgar búar 
hafa hingað til setið einir að eru 
nú skyndilega opið fjölda fólks 
með búsetu annars staðar,“ segir 
Gísli.

Stórhuga um uppbyggingu
Við spyrjum Gísla út í það 
hvernig hann meti framhaldið. 
„Það hefur komið fram í 
samtölum mínum við þá 
einka aðila sem standa að 
uppbyggingu íbúða hverfa á 
Sel fossi að fyrirætlanir um 
byggingu íbúða á Selfossi 
eru stórhuga. Þá er einnig að 
byggjast upp á Stokkseyri og 
Eyrar  bakka. Í Tjarnarbyggð 
geta því til viðbótar byggst upp 
um 300 heimili til viðbótar við 
það sem nú er. Áform sem nú 
eru á borðinu benda til þess að 
á þessu ári muni verða afhentar 
um 300 íbúðir og 500 íbúðir 
hvort áranna 2022 og 2023. 
Þetta þýðir íbúafjölgun upp á 
ríflega 7% á þessu ári og um 

11% á ári 2022 og 2023,“ segir 
Gísli. 

Stíga varlega til jarðar þó 
eftirspurn sé mikil
„Gatnagerðarframkvæmdir í 
Bjarkarstykki þarf að stilla af 
þannig að ekki sé framkvæmt 
langt umfram það sem úthlutað 
er til íbúðabygginga. Þó svo 
að ekki sé útlit fyrir annað en 
mikla áframhaldandi eftirspurn 
þá borgar sig að taka þessi skref 
varlega. Það má reikna með 
að sveitarfélagið muni úthluta 
árlega lóðum undir um 50-100 
íbúðir, allt eftir hver þróunin 
verður, en alls er hægt að úthluta 
lóðum undir nærri 1.000 íbúðir 
í því landi sem þegar hefur 
verið samþykkt sem íbúabyggð 
í aðalskipulagi og keypt var úr 
jörðinni Björk,“ segir Gísli að 
lokum um framtíðarmúsík í 
uppbyggingu í Árborg.  -gpp

Annar áfangi af gatnagerð í Bjarkarlandinu er kominn vel áfram. Mynd gpp.


