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Sauðfé, réttir og kjötsúpan góða

Bændur og búandafólk á Suðurlandi skoppar nú um allar koppagrundir í fjárleit. Réttir eru víðast hvar hafnar, þeim
lokið eða eru á döfinni. Allt saman hefðbundin verk á haustmánuðum. Þessi mynd kemur úr Tungnaréttum þar sem
ljósmyndarinn Alda Sigurðardóttir náði augnsambandi við þrennu sem líklega eru mæðgin, rétt áður en styrk hönd
fjallkóngsins dró þau í dilk. Ilmurinn og bragðið af kjötsúpunni vermir í lok dags. -gpp

Eldri borgarar fjölmenna í heilsueflingu í Árborg
Mikið fjör að komast
á svona námskeið

A

lmenn ánægja er með
heilsuræktarnámskeið eldri
borgara sem Sveitarfélagið Árborg stendur fyrir en um 70-80
manns hafa mætt á æfingarnar
sem fara fram undir dyggri stjórn
Berglindar Elíasdóttur. Námskeiðið er fyrir 60 ára og eldri.
Í samtali við Berglindi kemur
fram að markmið námskeiðsins
sé að viðhalda og efla heilsu
fólks og gera einstaklinga sjálfbærari hvað varðar eigin heilsueflingu. „Með því að huga vel
að þessu aukum við tímann

þar sem fólk getur sjálft sinnt
athöfnum daglegs lífs og er
betur í stakk búið að takast á við
lífið. Heilsa er líkamleg, andleg
og félagsleg vellíðan og þarf að
huga að öllum þessum þremur
þáttum í heilsueflingu. Lögð
verður áhersla á styrktarþjálfun
á námskeiðinu sem er afar
mikilvæg á þessum aldri til
að bregðast við einkennum
öldrunar á borð við vöðvarýrnun,
beinþynningu o.fl. Ásamt því
verður þol, jafnvægi og lipurð
þjálfuð.“

Í samtali við nokkra eldri
borgara sem mættir voru á
námskeiðið kom fram að það
væri bæði gagnlegt, skemmtilegt og félagslega örvandi að
mæta og gera saman æfingar
í svo stórum hópi. Fjölþætt
hreyfing, bætt heilsa og
vellíðan voru þau atriði sem
fólk dró helst fram þegar
spurt var um gildi þess að
mæta í hreyfingu sem þessa.
Stemningin á svæðinu var
mjög góð. Fólk hefur misjafna
getu en hver og einn gerir
æfingar í samræmi við það.
Þegar spurt er hvort æfingarnar
þyki erfiðar kveður við nei.
Þær séu hæfilegar, en Berglind
taki það sérstaklega fram að
hver og einn geri það sem
hann treysti sér til, en í lokin
eru ávallt góðar teygjur. -gpp

Ásmundur Einar
heimsótti Sigurhæðir
Úrræðið virkar–
Þ
notendur ánægðir
að var ánægjuleg stund þegar
Ásmundur Einar Daðason,
félags- og barnamálaráðherra leit
við hjá Sigurhæðum á Selfossi.
Verkefnið er frumkvöðlaverkefni
sem Soroptimistaklúbbur Suðurlands ýtti úr vör, en samstarfsaðilar verkefnisins eru sveitarfélög á Suðurlandi, ýmsir sjóðir
og ráðuneyti. Verkefnisstjóri
Sigurhæða er Hildur Jónsdóttir, en hún tók á móti ráðherra og sagði frá starfseminni.
Sigurhæðir eru fyrsta samhæfða
þjónustan við þolendur kynbundins ofbeldis í sunnlensku
nærsamfélagi.

Nauðsynlegt að úrræði
eins og Sigurhæðir sé í
sunnlensku nærsamfélagi
Heiða
Ösp
Kristjánsdóttir,
deildarstjóri félagsþjónustu í
Árborg sagði að úrræðið Sigurhæðir hefði mikla þýðingu
fyrir skjólstæðinga félagsþjónustunnar sem þurfa á þessháttar hjálp að halda. Því sé
mikilvægt og nauðsynlegt að
hafa úrræði eins og Sigurhæðir
í nærsamfélaginu. „Það skiptir
höfuðmáli að við höfum úrræði
sem þetta í okkar heimasamfélagi.“

Heiða situr fyrir svörum frá
sjónarhóli félagsþjónustunnar í
Árborg þegar blaðamaður innir
eftir því hver árangur sé af úrræðinu. Hún segir að þau mál
sem hefur verið vísað í úrræðið
hafi gengið vel og fengið jákvæða útkomu og þjónustuþegar
ánægðir með þá þjónustu sem
úrræðið veitir þeim.

Brýnt að tryggja fjármagn
til frambúðar
Í máli Hildar kom fram að nauðsynlegt væri að tryggja fjármagn
fyrir starfsemina til lengri tíma.
Mikil ásókn væri í verkefnið
og ekki sæi fyrir endann á því.
Ráðherra tók undir það og hvatti
samtökin til að láta ekki deigan
síga og innan ráðuneytisins væri
velvilji fyrir verkefnum á borð
við Sigurhæðir. ,,Það var frábært
að fá að heimsækja Sigurhæðir á Selfossi og sjá kraftinn
og metnaðinn í starfinu. Úrræði á borð við Sigurhæðir eru
mikilvæg nærumhverfi sínu og
á síðustu árum hefur þeim sem
betur fer fjölgað og þau farið
víðar um landið en bara um
höfuðborgarsvæðið.”
-gpp

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

3-5 hringir (þú ræður)
• 10x hnébeygjur
• 10x uppstig
• 10x englahopp

Lífið er ostur – og grindverk
L

eikarinn, þúsundþjalasmiðurinn og matgæðingurinn
Erlendur Eiríksson er sniðugur
þegar kemur að því að gera mikið úr engu. Í kringum húsið hans
er nú glæsileg girðing úr endurunnu timbri sem fegrar heldur
EHWXUXPKYHU¿è
Samtals telst Erlendi til að
hann hafi 6 námsgráður á ýmsum sviðum. Við útskrift þeirrar
sjöttu sagði karl faðir hans:
„Elli minn, ætlar þú nú ekki að
fara að ákveða hvað þú ætlar að
verða þegar að þú verður stór.“
Elli var ekki lengi að svara fyrir
sig og sagði: „Ég þarf það ekki,
pabbi minn. Ég lærði leiklist til
að geta verið hvað sem er.“ Í
Hveragerði býr Erlendur í fallegu húsi og bregður sér gjarna í
hin ýmsu hlutverk þegar þarf að
dytta að húsinu. Við kíktum þó
á hann vegna ábendingar um að
fáir séu jafn duglegir að endurvinna. Sjálfur segist hann vera
ruslatunnugullgrafari.

Sendibílar á Suðurlandi
7HNDêPpUDOODDOPHQQDÁXWQLQJVîMyQVWX
+HLPVHQGLQJDU9|UXGUHLÀQJ%~VOyêDÁXWQLQJDU5XVODIHUêLU
7UDXVWRJIDJOHJîMyQXVWDPHê\ÀUiUDUH\QVOX
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NH\UVODLV

Óskað er eftir tilnefningum
til hvatningarverðlauna
á sviði menningarmála
á Suðurlandi 2021
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) óska eftir
tilnefningum til samfélags- og hvatningarverðlauna
á sviði menningarmála á Suðurlandi. Frestur
til tilnefninga er til miðnættis mánudaginn
18. október nk. og þær skal senda á netfangið:
menningarverdlaun@sass.is. Veitt verður
viðurkenning sem og peningaverðlaun sem
nýtt verða til áframhaldandi menningarstarfs
á Suðurlandi. Nánari upplýsingar
má nálgast á heimasíðu SASS: sass.is.

Ferlegt að horfa á eftir
öllu þessu timbri
Erlendur er sniðugur þegar
kemur að endurnýtingu á timbri
en hann hefur fengið að taka

timbur frá gámasvæðinu og nýtt
til þess að fegra í kringum sig.
„Grindverkið hér er allt saman
timbur sem átti að farga. Ég
byrjaði á litlu hliði hér við húsið
og svo vatt þetta hratt upp á sig.
Reyndar má segja að það er líka
málað með málningu sem átti
að henda, en síðasta umferðin
var keypt til að fá jafna áferð,“
segir Elli. Óhætt er að segja að
girðingin hafi heppnast vel og sé
til mikillar prýði.

Allt á YouTube
Elli á ekki í vandræðum með
það að læra nýja hluti en hann
framkvæmir yfirleitt það sem
honum dettur til hugar og lætur
ekkert stoppa sig í þeim fyrirætlunum. Við spyrjum hvernig
honum tókst að afla þekkingar í
girðingasmíðina segir hann það
lítið mál. „Það eru örfáar stundir
sem fara í að horfa á YouTube og
læra handtökin. Svo fór ég bara
af stað í málið.“

Ostagerðin á hug hans allan
Margir vita að Elli tók einn
daginn ákvörðun um að verða
vegan, sér til heilsubótar. Blaðamaður, sem þyrfti að læra að

verða meira vegan, spyr hvernig
það hafi gengið. „Þetta var ekkert
mál. Ég hætti bara einn daginn
og varð vegan. Svo fær maður
allskonar hungur í eitthvað og
þá fór ég bara í að búa það til.“
Svo segir Elli blaðamanni frá því
þegar hann langaði óskaplega í
kjötbollur í brúnni. Eftir nokkra
yfirlegu kom svo vegan útgáfa af
kjötbollum í brúnni sem hljómaði hreint ekki svo illa! Það eina
sem Elli segist ekki vera nægilega ánægður með eru ostarnir.
„Ég er mikill ostamaður og fór í
nám til þess að gera vegan-osta
með öllum sömu gerlunum og
notaðir eru í hefðbundna osta. Ég
er búinn að þróa osta sem hægt er
að gera úr staðbundnu hráefni og
langar til að nýta gufuna í Hveragerði til þess að framleiða þá.
Það er næsta skref.“ Elli kemur
því ríkulega til skila að ostarnir
eigi að vera af þeim gæðum að
fólk kjósi að borða þá gæðanna
og bragðsins vegna. Við óskum
leikaranum sem bregður sér í hin
ólíkustu hlutverk til hamingju
með flotta girðingu og bíðum
enn um sinn eftir spennandi
ostunum, sem vonandi eru rétt
handan við hornið.
-gpp

Mikil fjölgun íbúa er framundan
M
ikil fjölgun íbúa á sér nú
stað í Hveragerði. Nú eru
íbúar 2.920 og hefur íbúum því
fjölgað um 355 á kjörtímabilinu eða um 14%. Er sú fjölgun
YHO\¿UODQGVPHèDOWDOLRJDXJljóst að Hveragerði sem og
önnur sveitarfélög í nágrenni
höfuðborgarsvæðisins njóta sívaxandi vinsælda.
Lóðum hefur nú verið úthlutað í Kambalandi fyrir 139
íbúðir. Undir lok árs verður þar
úthlutað lóðum fyrir 20 íbúðir
til viðbótar en þá er fyrsti
áfangi Kambalands fullbyggður og þar með má reikna með
að þar muni búa um 450 íbúar.
Það fer væntanlega ekki
fram hjá neinum að víða um
bæinn er verið að þétta byggð
og á hinum ýmsu svæðum eru
nú um 30 íbúðir á byggingastigi. Nú er unnið hörðum
höndum að því að skipuleggja
ný svæði svo hægt verði að
úthluta fjölbreyttum lóðum

á næsta ári. Deiliskipulagi er
lokið á lóðum meðfram Varmá
(Friðarstöðum og Álfafelli),
en þar munu verða 5 einbýlishús, 2 parhús og 1 raðhús með
þremur íbúðum. Það styttist í
að þeim lóðum verði úthlutað.
Deiliskipulagi er lokið í
Hlíðarhaga þar sem gert er ráð
fyrir 45 íbúðum og deiliskipulag er á lokastigi fyrir um 90
íbúðir í tengslum við Heilsustofnun HNLFÍ. Á fundi skipulagsnefndar þann 7. september

er lagt til við bæjarstjórn að
breytt deiliskipulag í Kambalandi verði auglýst. En þar er
nú verið að leggja til fjölbreyttari íbúðategundir í áfanga 2
þannig að þar verði bæði raðog parhús auk einbýlishúsa. Í
fullbyggðu Kambalandi er þar
með gert ráð fyrir 322 íbúðum
eða um 1.000 íbúum. Miðað
við framkvæmdahraða undanfarinna missera má búast við
að Kambaland byggist mun
hraðar upp en fyrstu áætlanir
gerðu ráð fyrir.
Það er ljóst að Hveragerði
heillar marga. Hér býðst þjónusta eins og best verður á kosið
og náttúran hér allt um kring er
endalaus uppspretta afþreyingar og útivistar. Því finnst okkur
sem hér búum, og líkar það vel,
ekkert skrýtið þó að enn fleiri
vilji bætast í hóp Hvergerðinga
á næstu misserum.
Aldís Hafsteinsdóttir,
bæjarstjóri Hveragerðisbæjar.
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Vesturbúðarhóllinn kominn
Sunnlenski
undir smásjá Ragnheiðar Glóar matgæðingurinn

U

ndanfarið, og næstu
tvær vikur fer fram
rannsókn á Vesturbúðarhóli á Eyrarbakka á vegum
Fornleifastofnunar
Íslands.
Verkefnið er samstarfsverkefni
Vesturbúðarfélagsins og Fornleifastofnunar en verkefnið nýtur stuðnings Fornminjasjóðs og
Sveitarfélagsins Árborgar. Á
Vesturbúðarhólnum voru verslunarhús sem flest voru reist um
miðja 18. öld, alls um 3000 m2.
Húsin voru jöfnuð við jörðu árið
1950 og timbrið flutt til Þorlákshafnar og endurnýtt til húsbygginga, sem svo brunnu árið
1987. Þetta var stærsta þyrping
verslunarhúsa sem byggð voru
á Íslandi á einokunartímanum.
Dagskráin hitti að máli Ragnheiði Gló Gylfadóttur, fornleifafræðing, og spurði hana hvað
komið hefði í ljós við rannsóknina.

Rannsaka vestasta húsið
sem kallaðist Fönix
Hvað er verið að skoða nú og
er það í samræmi við það sem
var skoðað áður eða er þetta
ný „prufuhola“? Við erum að
rannsaka vestasta húsið sem
gekk undir nafninu Fönix og var
nýtt sem geymsluhús. Árið 2019
rannsökuðum við 25 m2 af húsinu en nú skoðum við allt húsið.
Grunnflötur hússins er um 300
m2 eða svo, við erum enn að
afhjúpa veggina. Aldur hússins
er ekki alveg á hreinu en líklega er þetta eitt elsta hús Vesturbúðarinnar og reist um 1738.
Húsið var endurbyggt nokkrum
sinnum en samkvæmt jarðsjármælingum sem gerðar voru á
svæðinu 2017 hefur það líklega
alltaf verið á sama stað og stærð
þess verið svipuð. Á næstu árum
munum við svo afhjúpa hin húsin og markmiðið er að rannsaka
öll húsin sem tilheyrðu Vesturbúðinni.

Mikill velvilji fyrir uppgreftri
og endrurreisn
Hvaða þýðingu hafa þessar
rannsóknir m.t.t. verndarsvæðisins í byggð og fyrirhugaða
endurbyggingu á Vesturbúðinni? Vesturbúðarhóll er hluti
af merkilegri sögu Eyrarbakka
sem aðal verslunarstaðar Suðurlands í hátt í tvær aldir. Niður-
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Matgæðingur vikunnar er
Rebekka Stefánsdóttir.

rif húsanna virðist ekki aðeins
hafa skilið eftir sig stóra eyðu í
byggðamynstri þorpsins, heldur
líka eins konar sár í sinni heimamanna og mikill velvilji er fyrir
því að húsin verði grafin upp
og endurreist. Við heyrum þetta
skýrt á fólki sem kemur við hjá
okkur og rifjar upp sögur af
niðurrifinu. Verkefnið mun auðvitað hafa mikil áhrif á endurheimt gamallar götumyndar á
Eyrarbakka til samræmis við
Verndarsvæði í byggð. Einnig
eru fjölmörg tækifæri í endurbyggingu húsanna m.a. verður
án efa hægt að nota þau til kynningar og fræðslu á merkri verslunarsögu svæðisins.

Helst koma upp gripir
tengdir verslun
Hvað er það markverðasta sem
þið hafið rekist á, á svæðinu nú?
Rannsóknin í ár er hálfnuð og
ljóst að allur jarðvegur yfir og
undir veggjunum er mikið raskaður, þar eru gripir frá 18. – 20.
öld í einum graut. En við höfum
fundið mikið af krítarpípum,
nöglum, gleri, múrsteinum og
steinkolum en allt eru það gripir sem búast mætti við í verslunarhúsum. En við höfum líka
fundið aðra hönd af viðarbrúðu
og öskupoki sem kætti okkur
mikið þrátt fyrir að vera ekki
mjög gamall. Við erum fyrst
og fremst að finna undirstöður veggjanna og byggingarefni
ef svo má kalla. Gripirnir eru í
raun frá öllum nýtingartíma húsanna en flest tengjast þeir niðurrifi eða byggingu húsanna. En
við finnum fyrir mikilli velvild
á Eyrarbakka og fjöldi fólks
heimsækir okkur, m.a. fólk sem
lék sér í húsunum sem börn eftir að þau féllu úr notkun. Samkvæmt þeim frásögnum voru
húsin tóm þegar þau voru rifin
og allir munir verslunarinnar
teknir í burtu.
Hversu „djúpt“ farið þið í
jörðina (aftur í tímann)? Mark-

mið rannsóknarinnar í ár er að
kanna húsið Fönix, stærð, gerð
veggjanna og um leið hvort eldri
minjar séu enn undir sverði.
Heimildir geta verslunarhúsa á
svipuðum stað í upphafi 18. aldar en hvort við finnum það mun
tíminn leiða í ljós.

Heimamenn drifkrafturinn
í rannsókninni
Nú er verkefnið stærsti uppgröfturinn um þessar mundir
á Suðurlandi. Skiptir aðkoma
sveitarfélagsins ásamt félagsskap sem myndast hefur í kringum Vesturbúðina máli í þessu
samhengi m.t.t. fjármagns? Já,
gríðarlega miklu máli og það er
Vesturbúðarfélagið og heimamenn sem eru drifkrafturinn í
rannsókninni.
Fornleifarannsóknir fá ekki mikið fjármagn
hérlendis, t.d. úthlutaði Fornminjasjóður um 41 millj. kr í
ár, til allra fornleifarannsókna.
Rannsóknin okkar fékk aðeins
lítinn hluta þessa fjármagns.
Það er nánast ómögulegt að fara
í svo umfangsmikið verkefni
án frekari stuðnings, m.a. frá
sveitarfélaginu.

Hlakkar til næstu ára
á Eyrarbakka
Hvernig líst þér á að reisa húsið
að nýju þegar búið er að rannsaka svæðið og hefur rannsóknin sem slík gildi fyrir endurgerðina? Mér líst mjög vel á
endurreisn húsanna og hlakka
til næstu ára hér á Eyrarbakka.
Það eru til úttektir á húsunum en
tíminn mun segja til um hvort
þeim ber saman við niðurstöður
okkar. Eins verður það í höndum þeirra sem sjá um endurbygginguna hvernig rannsókninni verður gerð skil, m.a. með
varðveislu á hluta veggjanna. Ég
hvet alla til að kynna sér Facebook-síðu félagsins, Vesturbúðin, og þar er hægt að fylgjast
með framvindu rannsóknarinnar
sem mun standa yfir næstu árin.
-gpp

Ég vil byrja á því að þakka Elínu Hjartardóttur Stolzenwald
fyrir
áskorunina,
alltaf
hressandi að prófa eitthvað
nýtt. Mér finnst gaman að gera
tilraunir í eldhúsinu og finnst
austurlenskur og ítalskur
matur afar góður. Mæli með
Pinterest í uppskriftaleit. Mig
langar að deila með ykkur
minni útgáfu af koftakjötbollum sem eru ættaðar frá
Mið-Austurlöndum og volgu
kartöflusalati með ítölsku
ívafi. Nú er uppskerutími og
um að gera að nota þær kryddjurtir sem garðurinn gefur svo
ekki sé talað um nýuppteknar
kartöflur. Uppskriftirnar frá
mér miðast við að nýta uppskeruna. Ég nota graslauk,
steinselju og basiliku í þessar
uppskriftir, líka hægt að nota
ferska myntu og kóríander.
Ef þurrkaðar kryddjurtir eru
notaðar þá þarf að helminga
magnið af þeim.

Kofta kjötbollur
1 kg nautahakk
án aukaefna, helst
beint frá bónda - einnig
hægt að nota lambaeða hreindýrahakk
2 msk. ferskur graslaukur,
smátt saxaður
2 msk. fersk steinselja,
smátt söxuð
1 tsk. mulin kóríander-fræ
(best að nota mortél)
1 tsk. cummin-krydd
½ tsk. cayenne-pipar
½ tsk. engifer-krydd
1½ tsk. sjávarsalt
½ tsk. pipar

Blanda öllu vel saman, búa til
bollur og steikja í smjöri/olíu í
nokkrar mínútur á hvorri hlið
þangað til fallega brúnar, setja
í 150 gráðu heitan ofn í 10
mín. Berið fram með kartöflusalati eða hrísgrjónum, fersku
salati og kaldri hvítlaukssósu.
Ekki verra að hafa naan-brauð
með.

Hvítlaukssósa
1 dós sýrður rjómi
1 dl ab-mjólk eða súrmjólk
2 msk. majones
1-2 rif hvítlaukur
1 msk. fersk steinselja
1 tsk. ólífuolía
1 tsk. rauðvínsedik
salt og pipar eftir smekk

Volgt kartöflusalat
Sjóða hæfilegt magn af nýjum
kartöflum, kæla aðeins strax
eftir suðu. Skera kartöflurnar í
litla báta og setja í skál - óþarfi
að flysja nýjar kartöflur. Rífa
nokkur grænkálsblöð smátt
niður, ekki nota stöngulinn
- (má sleppa). Ferskar smátt
saxaðar kryddjurtir eftir smekk
t.d. steinselja og basilika. Setja
slatta af góðri Extra Virgin
ólífuolíu ca. 1 msk., má alltaf
bæta við. Smá dass af góðu
Balsamik ediki ca. 1 tsk. Eitt
pressað hvítlauksrif. Salt og
pipar eftir smekk. Hræra öllu
varlega saman. Rífið Parmesan-ost yfir áður en borið fram
Í lokin mjög einföld og
fljótleg uppskrift af naanbrauði:

Naan
50/50 Ab-mjólk og hveiti,
magn eftir fjölskyldustærð
og matarlyst. Hnoða saman í
skál, bæta við hveiti ef klístrað. Nota kökukefli til að fletja
út þunnar kökur sem passa á
pönnu. Setja á þurra og frekar
heita pönnu og steikja báðu
megin þar til farið að brúnast.
Smyrja með hvítlaukssmjöri
eða ólífuolíu um leið og kemur
af pönnunni.

Ég skora á Selfyssinginn og matgæðinginn Stein Vigni.
Matgæðingar eru beðnir að senda á dfs@dfs.is uppskrift
ásamt mynd af sér eigi síðar en á sunnudegi.

Gáta vikunnar

Vísnagátur-höf:
Ármann Dalmannsson
Útg. Bókaútgáfan SKRUDDA

Mig hefur nagað fjöldi fjár og fótum troðið.
Ég var leið frá hliði að hlaði.
Hjá þér veld ég svitabaði.

?
?

?

Svar við gátu í blaði 2614: STÖNG

?

1. Fánstöng - 2. Stangarstökksstöng - 3. Eyðibýlið Stöng í Þjórsárdal
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Betra líf fyrir þig,
þína fjölskyldu og
komandi kynslóðir
•
•
•
•
•
•

Heilbrigðisþjónustu í heimabyggð
Alvöru aðgerðir í loftslagsmálum
Fáum sjúkraþyrlu á Suðurland
Fullar barnabætur fyrir ﬂeiri fjölskyldur
Betri samgöngur - betra líf!
Stórbætum kjör eldra fólks og öryrkja
1. sæti Oddný G. Harðardóttir
2. sæti Viktor Stefán Pálsson
3. sæti Guðný Birna Guðmundsdóttir
4. sæti Inger Erla Thomsen

xs.is
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Áfram SELFOSS!

KJÖRSKRÁ
fyrir Sveitarfélagið Árborg vegna alþingiskosninga
25. september 2021 liggur frammi í þjónustuveri
Ráðhúss Árborgar, Austurvegi 2, Selfossi, mánudaga föstudaga kl. 9:00 – 15:00. frá og með 15. september 2021
til kjördags.
Athygli er einnig vakin á rafrænni kjörskrá á
www.kosning.is þar sem kjósendur geta kannað hvar
þeir eru á kjörskrá.
Sveitarfélagið Árborg

Auglýsing um kjörskrá vegna
alþingiskosninga
Kjörskrá fyrir Hveragerði vegna alþingiskosninga
sem fram eiga að fara 25. september
2021 liggur frammi á skrifstofu Hveragerðisbæjar,
Breiðumörk 20 frá og með 15. september
2021 til kjördags.
Skrifstofan er opin mánudaga-fimmtudaga
kl. 10:00-15:00 og föstudaga kl. 10:00-12:00.
F.h. bæjarstjórnar Hveragerðis,
Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri

Framlagning kjörskrár fyrir
Grímsnes- og Grafningshrepp
vegna kosninga til Alþingis
þann 25. september 2021
Kjörskrá vegna kosninga til Alþingis þann
25. september 2021 liggur frammi á skrifstofu
sveitarfélagsins í stjórnsýsluhúsinu á Borg frá og
með 15. september 2021 til kjördags.
-ÀvÃÌv>iÀ«?Õ`>}>ÌwÌÕ`>}>vÀ?
kl. 9:00-15:00 og föstudaga frá kl. 9:00 – 12:00.
Sveitarstjóri Grímsnes- og Grafningshrepps

Kjörfundur í Grímsnes- og
Grafningshreppi
Kjörfundur vegna kosninga til Alþingis fer fram
laugardaginn 25. september 2021.
Kosið verður í stjórnsýsluhúsinu á Borg í
fundarsal sveitarstjórnar á 2. hæð.
Kjörfundur hefst kl. 10:00 og lýkur kl. 20:00.

Fyrir sex árum birtum við uppskrift að
Selfoss peysu fyrir prjóna no 6. Það hefur
sannarlega verið gaman að sjá slíkar peysur hlaupandi um bæinn og líka að sjá ýmsar
útgáfur í öðrum litum og fyrir önnur félög.
Nú birtum við uppskrift að sömu hugmynd
úr öðru garni á prjóna no 4, fyrir tveggja ára.
Fljótlega verður hægt að fá uppskriftina hjá
okkur fyrir eins til átta ára.
Garn: Extrafine Merino 120 frá HJERTEGARN, gæðagarn úr hreinni merino ull og
sem þolir þvott. 4 dokkur dökkrautt og 1
dokka hvítt.
Verkfæri: Sokkaprjónar eða Crazy Trio og
hringprjónar 40 og 60 sm langir no 3,5 og 4.
Hjálparnælur og prjónamerki.
Prjónafesta 22 lykkjur = 10 sm. Vídd 66
sm.

Bolur:
Fitjið upp á hringprjón no 3,5 með aðallit
144 lykkjur, tengið saman í hring og prjónið
brugðning, 1 l. sl., 1 l. br. Í annarri hverri
umferð er slétta lykkjan prjónuð snúin, alls
12 umferðir. Skiptið yfir á hringprjón no 4
og prjónið slétt prjón þar til bolur mælist
24 sm (má lengja eða stytta eftir smekk
og líkamsbyggingu). í lokin eru 4 síðustu
lykkjurnar settar á hjálparnælu auk 4 fyrstu í
næstu umferð. Geymið bolinn.

Berustykki:
Nú eiga að vera á prjóninum 220 lykkjur.
Prjónið með aðallit 3 umferðir. Eftir þetta
er prjónað eftir munsturteikningunum.
Munstur 1 fyrstu 55 lykkjurnar (gott að setja
prjónamerki þar), síðan munstur 2 og að
lokum aftur eftir munstri 1 að fyrra prjónamerkinu alls 10 umferðir. Prjónið því næst 3
umferðir með aðallit og síðan eftir munstri 3.
Fylgið leiðbeiningum um úrtökur. (Í tveimur
síðustu úrtökunum nýtur munstrið sín betur
ef fyrri lykkjan er tekin óprjónuð, sú seinni
prjónuð og þeirri óprjónuðu steypt yfir.)
Skiptið yfir á styttri hringprjón þegar það
hentar. Þegar munstrinu er lokið eru á prjóninum 88 lykkjur. Skiptið yfir á prjóna no 3,5
og prjónið brugðning eins og áður 10 umferðir. Fellið laust af.

Frágangur:
Gangið frá lausum endum. Lykkið saman
undir handvegum. Pressið peysuna létt á
röngunni nema brugðninga, eða þvoið í
volgu sápuvatni, kreistið vatnið úr og leggið
til þerris.

Ermar:
Fitjið upp með aðallit á prjóna no 3,5 40
lykkjur og prjónið brugðning eins og á bol.
Skiptið yfir á prjóna no 4 og prjónið slétt
prjón. Í fyrstu umferðinni er aukið jafnt út
um 6 lykkjur. Aukið út um 2 lykkjur á miðri
undirermi í sjöundu hverri umferð fjórum
sinnum. Þá eru á prjóninum 54 lykkjur.
Prjónið þar til ermi mælist 24 sm. Setjið 8
lykkjur á hjálparnælu á miðri undirermi í
síðustu umferðinni. Þá eru eftir 46 lykkjur.
Prjónið ermina við bolinn og síðan 64 lykkur
að hægra ermagati og setjið næstu 8 lykkjur
á hjálparnælu. Prjónið hina ermina eins og
prjónið hana við bolinn. Klárið umferðina,
64 lykkjur og setjið prjónamerki sem er þá á
milli bakstykkis og vinstri ermar.

Kjósendur eru minntir á að hafa meðferðis
persónuskilríki með mynd og framvísa þeim ef
óskað er.
Kjörstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps

Eyravegi 23, Selfossi // 555-1314

Hönnun: Alda Sigurðardóttir
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Góð þjónusta
fyrir þitt fyrirtæki
Það hefur aldrei verið auðveldara að koma í
viðskipti til Íslandsbanka. Með nýrri fyrirtækjalausn á
islandsbanki.is geta fyrirtæki á einfaldan og fljótlegan
hátt sótt sér allar helstu þjónustur með nokkrum
smellum.
– Stofnað reikninga
– Pantað kreditkort
– Innheimtuþjónusta

– Fyrirtækjaapp
– Stofnað netbanka
– Rafrænir reikningar

Góð þjónusta breytir öllu
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Veljum íslenskar landbúnaðarvörur
Erna
Bjarnadóttir

VISTVERA EYRARVEG 5
SELFOSS
FAGNAR 1 ÁRS AFMÆLI
AFSLÁTTUR AF
VÖLDUM VÖRUM AUK
SÉRTILBOÐA
DAGANA 16-18 SEPT.

Framlagning kjörskrár fyrir
Flóahrepp vegna alþingiskosninga 25. september 2021
Sbr. 26. gr. laga um kosningar til Alþings nr. 24/2000
með síðari breytingum auglýsir sveitarstjórn
Flóahrepps að kjörskrá vegna alþingiskosninga þann
25. september 2021 liggur frammi á skrifstofu sveitarfélagsins í Þingborg frá 9. september til kjördags á
RSQXQDUWtPDVNULIVWRIXPiQXGDJDWLOÀPPWXGDJDIUi
kl. 9:00-16:00 og á föstudögum frá kl. 9:00-13:00.
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Alþingiskosningar,
25. september 2021
Kjörstaðir í Bláskógabyggð vegna kosninga til
Alþingis 25. september 2021 eru tveir:
1. Húsnæði Aratungu, Reykholti, fyrir íbúa í
Biskupstungum.
2. Húsnæði Bláskógaskóla Laugarvatni, Lindarbraut
6, fyrir íbúa í Laugardal og Þingvallasveit.

Kjörfundur hefst í báðum kjördeildum
kl. 10:00 og lýkur kl. 22:00.
Kjósendur skulu hafa meðferðis persónuskilríki og
framvísi þeim ef óskað er. Einstaklingar búsettir
erlendis, sem hafa kosningarétt í Bláskógabyggð
eru á kjörskrá í kjördeild I, í Aratungu, Reykholti.
Kjörskrá liggur frammi á skrifstofu Bláskógabyggðar
í Aratungu fram á kjördag.
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skipar 2. sæti á
lista Miðflokksins
í Suðurkjördæmi

F

yrir stuttu varð það fréttaefni að skortur væri á selleríi í verslunum hér á landi.
Beindust spjótin þá að ráðherra
landbúnaðarmála hér á landi
sem enn er Kristján Þór Júlíusson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Ráðherrann brást
hart við og minnti okkur á afstöðu sína í þessum málaflokki
í sérstakri færslu á fésbókarsíðu
sinni. Þar segir m.a. „Hið rétta
er að í umræddu frumvarpi sem
ég lagði fram haustið 2019 var
lagt til að innflutningur á sellerí og fleiri landbúnaðarvörum
væri tollfrjáls allt árið. Frum-

varpinu var hins vegar breytt
í meðförum þingsins.“ Já, það
lá að! Þingið var því ekki sammála að gera fjölda búvara (því
frumvarpið fjallaði ekki aðeins
um sellerí) tollfrjálsar allt árið.
Stjórnmálin eru oft tíðum óútreiknanleg eins og í þessu tilviki.
Við þetta rifjaðist upp andsvar samflokksmanns ráðherrans frá því í desember 2020,
Haraldar Benediktssonar. Eftirfarandi orð lét hann falla í
umræðum á Alþingi þann 16.
desember: „Herra forseti. Ég
geri engar athugasemdir við
að við opinberum hvort sína
skoðun í Sjálfstæðisflokknum
í þessum málum vegna þess að
Sjálfstæðisflokkurinn er regnhlíf margra skoðana og það er
hlutverk okkar að takast á um
þær og komast að sameiginlegri
niðurstöðu...“

Nýlega fór ég af heilindum
inn á vettvang stjórnmála en ég
hafði í einfeldni minni haldið að
stjórnmálin snerust um að mismunandi flokkar hefðu ólíkar
skoðanir á málum. Þegar kæmi
að málamiðlunum þá væri það
almennt gert við myndun ríkisstjórna eða mótun stjórnarfrumvarpa. Eiga kjósendur ekki
að geta treyst því hvaða stefnu
þeir eru að kjósa í tilteknum
málaflokkum? Er það ásættanlegt að þeir eru orðnir „regnhlíf
margra skoðana“?.
Hvers vegna berjast stjórnmálamenn ekki frekar fyrir því
af heilum hug að hér séu framleiddar og seldar íslenskar landbúnaðarvörur. Gæti það verið
vegna þess að það er þægilegra
að þagga niður í tiltölulega fámennum hópi bænda og skaða
framleiðslufyrirtæki þeirra.

Efling geðheilbrigðisþjónustu
Hafdís Hrönn
Hafsteinsdóttir
3. sæti á lista
Framsóknar í
Suðurkjördæmi.

Á

síðastliðnum árum höfum
við sem samfélag betur
áttað okkur á mikilvægi góðs
geðheilbrigðis fyrir einstaklinga
sem og samfélagsins alls. Þá á
það sérstaklega við nú á Covidtímum þar sem við höfum horft
á hrakandi geðheilbrigði innan
samfélagsins, aðallega meðal
ungs fólks, og þau áhrif sem
það getur haft. Að auki hafa
rannsóknir sýnt að myndun
fíknivanda fylgir oft geðrænum
vanda. Geðrænir vandar geta

því oft leitt til neyslu óæskilegra
vímugjafa líkt og fíkniefna,
ofneyslu áfengis o.fl.
Langflestir landsmenn glíma
við einhvern geðrænan vanda á
sinni lífsleið sér í lagi á yngri
árum. Vandinn getur verið allt
frá tímabundinni vanlíðan til
langvarandi þunglyndis. Oft
reynist glíman erfið, og því getur það skipt sköpum að einstaklingur fái aðstoð og stuðning
sem fyrst. Það er grundvallaratriði að allir landsmenn eigi
greiðan og góðan aðgang að
geðheilbrigðisþjónustu til jafns
við hverja aðra heilbrigðisþjónustu.

Bregðumst fyrr við og
fjárfestum í fólki
Með snemmtækri íhlutun og

auknum forvörnum er hægt að
grípa fyrr inn í og koma í veg
fyrir alvarlega geðræna vanda
síðar á lífsleiðinni. Þannig
bregðumst við fyrr við og stuðlum að auknu geðheilbrigði innan samfélagsins og takmörkum
áframhaldandi vöxt fjölþætts
vanda meðal fólks og komum í
veg fyrir að fjölgi í jaðarsettum
hópum samfélagsins.
Eitt af áherslumálum Framsóknar fyrir komandi kosningar
er að greiða aðgang að geðheilbrigðisþjónustu. Þannig stuðlum
við að því að geðrænir vandar
takmarki ekki tækifæri fólks til
að blómstra innan samfélagsins,
á atvinnumarkaði og meðal vina
og fjölskyldu.
Þannig fjárfestum við í fólki.

Betri heilbrigðisþjónustu
Viktor S.
Pálsson

að fólk hafi aðgang að góðri
heilbrigðisþjónustu í nærumhverfi sínu.

2. sæti á lista
Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi.

Staðan í Suðurkjördæmi

Þ

að ástand sem ríkt hefur í
þjóðfélaginu síðustu misserin í kjölfar heimsfaraldurs
hefur sýnt fram á mikilvægi
heilbrigðiskerfisins í landinu
og að allir hafi jafnt aðgengi
að góðri heilbrigðisþjónustu.
Það er ekki sjálfgefið að heilbrigðisþjónusta njóti forgangs
þegar kemur að því að deila
fjármunum úr ríkissjóði, en við
Íslendingar höfum haft forsjá
til að byggja upp opinbert heilbrigðiskerfi þannig að fjárhagur einstaklinga stýri ekki för
við meðferð eða aðgengi. Hið
sama verður að eiga við varðandi búsetu, það er mikilvægt

Fyrir liggur að fjármagn til
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands hefur ekki nægt til að
takast á við mikla fjölgun íbúa
á Suðurlandi og það álag sem
fylgir fjölgun ferðamanna á
svæðinu. Þannig er vert að
nefna að helmingur allra sumarhúsa á landinu er staðsettur
á Suðurlandi. Til að takast á
við þessar krefjandi áskoranir
verður að halda áfram uppbyggingu á heilbrigðiskerfinu
á Suðurlandi.
Það er ekki hægt að leggja sífellt meiri byrðar á heilbrigðisstarfsfólk og segja þeim að
hlaupa hraðar. Tími er kominn
til að hlusta á starfsfólk heilbrigðisstofnana sem hefur um

langt skeið kallað eftir úrbótum við mönnun heilbrigðisþjónustunnar. Þetta ákall á við
um Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Á Suðurlandi vantar
sárlega fleira lækna, hjúkrunarfræðinga og annað heilbrigðisstarfsfólk.

Niðurskurður á opinberri
þjónustu í boði
ríkisstjórnarflokkanna
Samkvæmt
fjármálaáætlun
núverandi ríkisstjórnar blasir
ekki annað við en niðurskurður
á opinberri þjónustu. Samfylkingin hafnar þessum áætlunum
ríkisstjórnarflokkanna og vill
meiri fjárheimildir til opinberrar heilbrigðisþjónustu.
Samfylkingin hefur skýra
sýn og stefnu um að gera slíkt,
enda hafa jafnaðarmenn ávallt
verið í fararbroddi fyrir bættri
almannaþjónustu.
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VIÐ GERUM ÞAÐ SEM VIÐ
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Góður sigur á Akureyri
KNATTSPYRNA Selfoss vann
góðan útisigur á Þór á Akureyri í
Lengjudeildinni á laugardag.
Valdimar Jóhannsson Selfyssingum yfir á 21. mínútu og
á 42. mínútu kom annað markið
þegar Gary Martin batt endahnútinn á góða sókn. Heimamenn minnkuðu muninn fyrir
hálfleik og eftir markalausan
seinni hálfleik urðu lokatölur
1-2.
Selfyssingar færðust með
sigrinum upp í 8. sæti deildarinnar með 24 stig. Lokaumferð
deildarinnar fer fram næsta
laugardag en þá taka Selfyssingar á móti Fjölni á JÁVERKvellinum kl. 14:00.
-Umf.
Selfoss

Gary Martin hefur raðað inn mörkum fyrir Selfoss í sumar. Ljósmynd: Fótbolti.net/Hafliði Breiðfjörð.

Tap gegn Íslandsmeisturunum
KNATTSPYRNA
Selfyssingar töpuðu illa þegar liðið
sótti Íslandsmeistara Vals heim
að Hlíðarenda í lokaumferð
Pepsi Max-deildar kvenna í
knattspyrnu.

Lokatölur leiksins urðu 5-0
og komu öll mörk leiksins í
fyrri hálfleik
Leikurinn var kveðjuleikur
Alfreðs Elíasar Jóhannssonar,
sem segir nú skilið við Selfoss

eftir að hafa þjálfað kvennaliðið undanfarin fimm ár.
Selfoss endaði í fimmta sæti
deildarinnar með 25 stig.
-Umf. Selfoss

Selfoss og Íslandsbanki
áfram í samstarfi
KNATTSPYRNA Knattspyrnudeild Selfoss og
Íslandsbanki skrifuðu undir samning í síðustu
viku þess efnis að Íslandsbanki verði áfram aðalstyrktaraðili knattspyrnudeildarinnar.
„Við erum mjög ánægð með að hafa endurnýjað samninginn við Íslandsbanka. Bankinn
hefur verið einn traustasti styrktaraðili deildarinnar undanfarna áratugi en hann er einnig viðskiptabanki okkar þar sem við höfum fengið mjög
góða þjónustu og öll samskipti hafa verið mjög
þægileg,“ sagði Jón Steindór, formaður að lokinni
undirskriftinni.
-Umf. Selfoss/iri

Tinna Sigurrós verður í eldlínunni með meistaraflokk kvenna í vetur. Ljósmynd: Umf. Selfoss/ÁÞG

Tinna Sigurrós framlengir við Selfoss
Adolf Ingvi Bragason (t.h.), útibússtjóri Íslandsbanka
á Selfossi, og Jón Steindór Sveinsson, formaður knattspyrnudeildarinnar, skrifuðu undir samninginn í félagsheimilinu Tíbrá við Engjaveg. Ljósmynd Umf. Selfoss/
Ingi Rafn.

HANDBOLTI Tinna Sigurrós Traustadóttir hefur framlengt samning sinn við Selfoss.
Tinna, sem er aðeins 17 ára, var
máttarstólpi í ungu Selfossliði í
Grilldeildinni í fyrra og var m.a.

markahæsti leikmaður liðsins.
Deildin er gríðarlega ánægð að
Tinna skuli framlengja við liðið
og verður spennandi að fylgjast
með Selfossliðinu í vetur.
-Umf. Selfoss/esó

HK sigurvegarar á Ragnarsmóti
HANDBOLTI HK sigraði á
Ragnarsmóti kvenna eftir tíu
marka sigur á Aftureldingu á
föstudaginn. HK sigraði alla
leiki sína á mótinu nokkuð örugglega.
Á sama tíma lá Selfoss fyrir
Gróttu 23-27, en Grótta leiddi í
hálfleik með fimm mörkum og
sigurinn aldrei í hættu. Selfoss
vann fyrsta leik sinn á mótinu en
tapaði tveimur.
Í lok móts voru veitt einstaklingsverðlaun. Varnarmaður
mótsins var valin Alexandra Líf
Arnarsdóttir frá HK. Sóknarmaður mótsins var Tinna Sigurrós Traustadóttir, en hún var
einnig markahæst á mótinu með
23 mörk. Markmaður mótsins

Við bjóðum Minu hjartanlega velkomna á Selfoss. Ljósmynd: UMFS/ÁÞG

HK er sigurvegarar í kvennaflokki á Ragnarsmótinu 2021. Ljósmynd: UMFS

var Margrét Ýr Björnsdóttir og
leikmaður mótsins var Jóhanna
Margrét Sigurðardóttir, báðar úr
HK.

Við óskum HK og verðlaunahöfum innilega til hamingju.
-Umf. Selfoss/esó

Mina Mandić í marki Selfoss
HANDBOLTI Markvörðurinn
0LQD 0DQGLü KHIXU VDPLè YLè
Selfoss og mun verða góður
liðsstyrkur fyrir baráttuna í Grill
66 deildinni í vetur. Mina er tutt-

ugu og eins árs gömul og kemur
frá Svartfjallalandi. Í heimalandinu lék hún í HC Levalea
2010.
-Umf. Selfoss/esó
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Kastþraut Óla
Guðmunds
FRJÁLSAR Árleg Kastþraut Óla Guðmunds fór
fram í góðu veðri föstudaginn 3. sept. Þar sem
léttleikinn var í fyrirrúmi. Keppnisgreinar í kastþraut eru; sleggjukast, kringlukast, kúluvarp, spjótkast og lóðkast. Flestir sterkustu kastarar landsins
í karlaflokki voru mættir til keppni. Hilmar Örn
Jónsson sleggjukastari úr FH sigraði karlakeppnina
á nýju stigameti er hann fèkk 4044 stig og bætti sitt
eigið met frá 2015. Guðni Valur Guðnason ÍR, Ólympíufari í kringlukasti varð annar með tæp 3900
stig og Mímir Sigurðsson FH í 3. sæti.
Í kvennaflokki var skemmtileg keppni milli
heimakvenna: Thelma Björk Einarsdóttir sigraði
með rúmlega 2500 stig, systir hennar Hildur Helga
varð í 2. sæti með rúmlega 2300 stig og Álfrún
Diljá Kristínardóttir í því þriðja, allar frá Selfossi.
En þess má geta að Álfrún setti Íslandsmet í lóðkasti í sínum flokki en hún er bara 15 ára gömul.
Þetta var endapunktur á sumarkeppnistímabilinu. Undirritaður vill færa starfsmönnum og
styrktaraðilum kærar þakkir fyrir þeirra þátt svo
halda megi Kastþrautina ár hvert.
Ólafur Guðmundsson
mótshaldari.

Fjármála- og tryggingaráðgjöf á einum stað
í útibúum Arion banka

arionbanki.is

Þú getur hitt ráðgjafa frá Verði í
útibúum Arion banka á Höfða,
Smáratorgi, Selfossi og í Borgarnesi.
Pantaðu fund í útibúi eða fjarfund
á arionbanki.is.
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Fáðu tilboð í auglýsingar
S. 482 1944 - dfs@dfs.is

Framfaravog sveitarfélaga
- niðurstöður 2021

N

ýjustu niðurstöður úr verkefninu
„Framfaravog
sveitarfélaga“ sem Sveitarfélagið Árborg er hluti af voru
kynntar 31. ágúst sl. Framfaravog sveitarfélaga er verkefni sem Sveitarfélagið Árborg,
Kópavogsbær og Reykjanesbær
hafa verið hluti af sl. ár en því
er ætlað að vera leiðarljós til
að byggja upp betra samfélag.
Framfaravogin er stjórntæki
sem byggir á skilgreindum umhverfis- og félagslegum vísum
sem allir koma úr sama brunni
og endurspegla stöðuna í því
samfélagi sem skoða er. Frekari
niðurstöður er hægt að nálgast á
heimasíðu Árborgar, arborg.is.

Þróunin góð í Árborg en
viljum gera betur
Niðurstöður framfaravogarinnar 2021 sýna að ákveðnir þættir innan sveitarfélagsins hafa

hækkað milli ára sem er mjög
jákvætt. Má þar nefna aðgengi
að ljósleiðaratengingu, aukin
störf fyrir háskólamenntaða,
betri gæði svefns í samfélaginu,
ánægja með starf leikskóla og
nýting rafrænnar heilbrigðisþjónustu.
Fjölmargir þættir standa
í stað milli ára en síðan eru
nokkrir sem sýna okkur hvar
hægt er að gera betur líkt og
minnka gosdrykkjaneyslu unglinga, hreinsun frárennslis,
ánægja með grunnskólastarfið, andleg heilsa fullorðinn og
kvíði unglinga.
Sveitarfélagið Árborg hefur
það að markmiði að vinna að
framþróun í samfélaginu, bættrar þjónustu og betri líðan íbúa.
Niðurstöður framfaravogarinnar hjálpa okkur að sjá hvar við
erum að gera vel og hvar megi
gera betur.

Ölfusárbrú 130 ára
Þ

ann 8. september sl. voru
130 ár síðan Ölfusáin var
brúuð. Þann dag árið 1891 var
fyrri Ölfusárbrúin vígð. Brúarefninu sjálfu var skipað upp
á Eyrarbakka og þaðan flutt
upp á Selfoss. Gamla brúin féll
árið 1944 þegar mjólkurbíll frá
Reykjavík með annan í togi féll
í ána, en brúin þoldi ekki álagið
svo brúarstrengurinn slitnaði.
Annar bíllinn lenti á grynningum, þaðan sem tókst að bjarga
honum, en hinn í hyldjúpa

gjána. Bílstjóra þess bíls tókst
að halda sér á varadekki þar til
hann rak á land við Selfossbæi
vestan Selfosskirkju. Núverandi
brú var tekin í notkun þann 21.
desember 1945 og þjónar íbúum
enn þann dag í dag. Nú er von
um að ný brú verði reist talsvert
norðan við núverandi brúarstæði
sem færir umferðina austur fyrir Selfoss, en hin 76 ára gamla
brú annar vart þeim fjölda bíla
sem komast þurfa yfir ána á degi
hverjum.
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AF HVERJU ER GREITT
Í STÉTTARFÉLAG?
Það gætir ákveðins misskilnings á almennum vinnumarkaði um það hvort hægt
sé að sleppa greiðslu iðgjalda í stéttarfélag eða hvort velja megi stéttarfélag eftir
geðþótta þvert á félagssvæði og jafnvel kjarasamninga.
Samkvæmt lögum nr. 55/1980 er atvinnurekendum skylt að halda eftir af launum
starfsmanns iðgjaldi hans til viðkomandi stéttarfélags sem gert hefur kjarasamning um störf hans. Atvinnurekanda er einnig skv. lögunum skylt að skila til stéttarfélagsins gjöldum í fræðslusjóð, sjúkrasjóð og orlofssjóð.
Má velja í hvaða stéttarfélag er greitt?
Það sem ræður stéttarfélagsaðild er starfsgreinin sem starfsmaður starfar í og það
félagssvæði sem hann starfar á. Stéttarfélög gera kjarasamninga um ákveðnar
starfsgreinar. Greitt er af starfsmanni til þess félags sem félagssvæðið tilheyrir og
gerir kjarasamning um það starf sem starfsmaður sinnir.
Getur atvinnurekandinn ákveðið í hvaða félag ég greiði?
Atvinnurekanda ber að fara eftir þeim reglum sem gilda á vinnumarkaði og getur
ekki ákveðið fyrir hönd starfsmanna til hvaða félags á að greiða iðgjöldin. Ef tvö
félög eða fleiri hafa gert kjarasamning um sömu störf á sama félagssvæði skal
starfsmaðurinn velja félag við gerð ráðningarsamnings.

VILTU TAKA ÞÁTT Í SKEMMTILEGRI
UPPBYGGINGU Í HVERAGERÐI?

Fyrirkomulag úthlutunar:
Umsóknum skal skilað til bæjarráðs í samræmi
við reglur um úthlutun lóða í Hveragerði. Eftir að
hefðbundnum auglýsingatíma er lokið verða þær
hugmyndir sem þá hafa borist kynntar fyrir bæjarráði.
Í kjölfarið, mun bæjarráð að fengnu ráðgefandi áliti,
leggja til við bæjarstjórn hverjir verði fyrir valinu til
frekari viðræðna áður en til formlegrar úthlutunar
kemur. Við valið verður tekið tillit til gæða umsókna,
raunhæfni tillagna, vænts framkvæmdahraða en
einnig þess með hvaða hætti tillögurnar geta
aukið fjölbreytni hvað varðar þjónustu og atvinnu
í bæjarfélaginu. Skulu tillögur taka tillit til skilmála í
deiliskipulagi og forsendna í aðalskipulagi.
Forsendur:
Í deiliskipulagi er gert ráð fyrir ferða- og heilsutengdri
þjónustu í góðum tengslum við skógrækt,
íþróttasvæði, golfvöll og aðra starfsemi í dalnum
norðan Hamars. Lögð er áhersla á að byggðin falli vel
að landi og að hún endurspegli staðaranda svæðisins
um græna byggð í náttúruparadís. Lögð er rík áhersla
á gott aðgengi að Varmá sem er á náttúrminjaskrá en
í deiliskipulagi er gert ráð fyrir göngustígatengingum
á árbakkanum frá skipulagssvæðinu og niður í
miðbæ Hveragerðis.

Lausar eru til úthlutunar sex verslunar- og þjónustulóðir ofan við byggðina
í Hveragerði við bakka Varmárgljúfurs.
Umræddar lóðir eru á bilinu 1.800-9.000m2 að ﬂatarmáli og nýtingarhlutfall lóða er að jafnaði
0,5. Á lóðunum er gert ráð fyrir verslunar- og þjónustustarfsemi sem þjóni bæði íbúum
Hveragerðisbæjar og ferðamönnum.
Í Hveragerði gefast fjölmörg tækifæri fyrir góðar hugmyndir á sviði ferðaþjónustu og annarrar
starfsemi. Hveragerði er bæjarfélag í örum vexti þar sem framúrskarandi þjónusta er innan
seilingar. Bæjarfélagið er hlýlegt og einstakar náttúruperlur gefa bæjarfélaginu þann sérstaka
blæ sem það er hvað þekktast fyrir.

Nánari upplýsingar má ﬁnna á www.hveragerdi.is.
Einnig hjá skipulagsfulltrúa gfb@hveragerdi.is
eða bæjarstjóra aldis@hveragerdi.is.
Sími 483-4000.
Umsóknum skal skila á bæjarskrifstofu
Hveragerðisbæjar fyrir kl. 16 mánudaginn
4. október 2021.

www.hveragerdi.is
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Opnir fjölskyldutímar
Loksins eftir smá pásu ætlum við að endurvekja
fjölskyldutímana sem verða á sunnudögum í allan
vetur. Þar getur fólk komið í frjálsan tíma og ættu
DOOLUD²ȴQQDKUH\ȴQJXDIÀUH\LQJXYL²K¨ȴ7¯PDUQLU
eru opnir öllum, endurgjaldslausir og engin skráning
À¸UI
7¯PDUQLUYHU²D¯¯ÀUµWWDK¼VL9DOODVNµODIU£NO
alla sunnudaga í vetur.
+YHWMXP\NNXUWLOD²O¯NDYL²)DFHERRNV¯²XW¯PDQD
VHPÀL²ȴQQL²£)E
Það verða aðilar á staðnum sem eru til aðstoðar í
VDOQXP7¯PDUQLUHUX¨WOD²LUI\ULUE¸UQRJIRUHOGUD
HQHNNLHU¨WODVWWLOÀHVVD²E¸UQV«XVNLOLQHLQHIWLU¯
salnum. Hvetjum við alla stóra sem smáa til að mæta
RJKDIDJDPDQVDPDQ

Leikskólakennarar óskast
Leikskólinn Undraland á Flúðum óskar eftir að ráða
leikskólakennara til starfa frá 1. október 2021. Undraland er þriggja deilda leikskóli á Flúðum. Við skólann
stunda tæplega 50 börn nám.
Við störfum eftir hugmyndafræði Reggio Emilia með
útikennslu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á þarfir
barnanna til frjálsra leikja og getu þeirra til að skapa og
upplifa. Náttúran og umhverfið sem við búum í eru nýtt
til rannsókna og leikja.
Menntun:
Umsækjendur þurfa að hafa lokið leikskólakennaranámi eða annarri tilskilinni menntun. Ef ekki berast
umsóknir frá kennurum sem uppfylla hæfniskröfur er
heimilt að ráða leiðbeinendur í stöðuna.
Hæfni:
Kennarar og starfsmenn leikskólans þurfa að:
Búa yfir færni í mannlegum samskiptum, sýna frumkvæði, sjálfstæði og hafa metnað fyrir starfi sínu.
Mikilvægur þáttur í starfi leikskólans er jákvæðni og
umburðarlyndi.
Vinna að uppeldi og menntun barnanna í samræmi við
námskrá leikskólans og geta unnið í nánu samstarfi við
stjórnendur leikskólans.
Launakjör:
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitafélaga og Félags leikskólakennara. Við
hvetjum fólk af hvaða kyni sem er, til að sækja um hjá
okkur.
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu skólans en
einnig er hægt að senda umsókn með ferilskrá og upplýsingar um styrkleika umsækjanda á netfangið ingveldur@undraland.is. Umsóknarfrestur er til 28. september
2021. Nánari upplýsingar veitir skólastjóri í síma 768
6600 eða í tölvupósti ingveldur@undraland.is.
Við hlökkum til þess að heyra frá áhugasömum
barnagælum!
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Breytum Íslandi
E

f svo vel tekst til eftir næstu
alþingiskosningar að frjálslyndu flokkarnir þrír Samfylking,
Viðreisn og Píratar ná að mynda
ríkisstjórn, væntanlega með aðild Vinstri grænna, en 70% kjósenda þeirra vilja ekki framhald
af þeirra félagsskap núna, ætti
það að vera eitt af fyrstu verkum þeirrar ríkisstjórnar að gera
þingsályktunarsamþykkt um að
taka upp aðildarviðræður við
Evrópusambandið þar sem þær
strönduðu á sínum tíma, þá mjög
langt komnar. Niðurstaðan yrði
síðan lögð í þjóðaratkvæði. Það
er lýðræði. Aðild hefur eftirfarandi kosti:
1. Tenging við evru gefur okkur
lægri vexti og tryggir okkur
fyrir þeim óstöðuleika sem er
á krónunni og hefur oft valdið
okkur miklum skaða, sem
nefna mætti dæmi um.
2. Við myndum eiga sæti við
borðið þar sem lög og reglur
eru settar, hafa þar tillögurétt og
neitunarvald. Ekkert tekur gildi
nema öll ríkin samþykki. Eitt
nei þýðir að málið er fallið.
3. Evrópusambandið seilist aldrei
inn í þjóðarauðlindir einstakra
ríkja. Við munum því hafa fiskveiðilögsögu okkar og aðrar
auðlindir óskertar.

4. Vestur-Evrópuríki eru fremst
þjóða í lýðræði og góðri afkomu. Inni í þessi lönd sækja
hrjáðir flóttamenn alls staðar
frá. Yfirburðastaða Evrópusambandsríkja er fyrst og
fremst að þakka að jafnaðarstefnan hefur nú á annað hundrað ár verið þar öflug. Ég er
stoltur af því að ömmubróðir
minn, Þorsteinn Erlingsson,
hefur verið nefndur fyrsti jafnaðarmaðurinn á Íslandi. Hann
kynntist jafnaðarstefnunni í
Danmörku og reyndi að kynna
hana á Íslandi, í ljóðum, ræðum og riti.
5. Við erum nú þegar með verulega aðild í gegnum EFTA og
er samstaða um þá ákvörðun.
„Stofnanir Evrópusambandsins lúta fullveldi þjóðríkjanna
en drottna ekki yfir þeim,“ segir Jón Sigurðsson, fyrrverandi
forystumaður í Framsóknarflokknum í Fréttablaðinu þann
20. janúar sl.
6. Nýlega kom út á vegum landbúnaðarráðuneytisins skýrsla
um landbúnaðarstefnu fyrir Ísland. Þar er vakin athygli á því
að í Evrópusambandinu nýtur
landbúnaður í veigamiklum
atriðum betri starfsskilyrða en
hér á Íslandi (Ragnar Árnason,
Mbl. sbr. 31. júlí 2021.).

7. Evrópusambandið vinnur að
eftirfarandi málum:
a. Baráttu gegn verðsamráði,
einokun og markaðsmisnotkun stórfyrirtækja.
b. Samstilling sjúkratrygginga í Evrópu.
c. Neytendavernd, ferðafrelsi, dvalarfrelsi, námsfrelsi og starfsfrelsi.
d. Umhverfisvernd og
minnkun mengunar og
eiturefna.
e. Frjálsan og jafnan markaðsaðgang og athafnafrelsi.
Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur hafa ráðið málum
hér í nær öllum ríkisstjórnum á
lýðveldistímanum, annar hvor
eða báðir og þótt þessir flokkar
séu nú, að því er virðist, varanlega miklu minni en áður í fylgi,
eru völdin óbreytt. Nú er mál að
breyta til.
Samfylkingin er sá flokkur á
Íslandi sem hefur jafnaðarstefnu
sem meginmarkmið. Öflug jafnaðarstefna og gott samstarf við
aðrar lýðræðisþjóðir á að vera
meginmarkmið okkar.
Sigurjón Erlingsson.

Fjórar nýjar brýr sunnan Vatnajökuls leysa
einbreiðar brýr af hólmi

S

igurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, og Bergþóra Þorkelsdóttir,
forstjóri Vegagerðarinnar, opnuðu í dag með formlegum hætti
fjórar nýjar brýr á Hringveginum
sunnan Vatnajökuls. Þetta eru
brýr yfir Steinavötn, Fellsá, Kvíá
og Brunná en með tilkomu þeirra
leggjast af fjórar einbreiðar brýr
á Hringveginum og fækkar úr
36 brúm í 32. Bygging brúanna
var boðin út árið 2019 en framkvæmdum lauk í ár.
Einbreiðum brúm mun fækka
meira á næstu árum. Vinna er
þegar í gangi við Jökulsá á Sólheimasandi og við Núpsvötn og
Hverfisfljót og að þeim framkvæmdum loknum verða einbreiðar brýr 29 talsins á Hringveginum. Þegar Hringvegurinn
verður færður og styttur með
nýrri brú yfir Hornafjarðarfljót
fækkar þeim um þrjár til viðbótar. Útboðsferli vegna framkvæmda við Hornafjarðarfljót
stendur yfir en niðurstöður munu
liggja fyrir um næstu áramót og
framkvæmdir hefjast á næsta ári.
Þá eru áform um að framkvæmdir við fimm brýr til viðbótar fari
af stað fyrir árið 2024.
„Ég hef í ráðherratíð minni
lagt mikla áherslu á að fækka
einbreiðum brúm til að auka umferðaröryggi, jafnt fyrir landsmenn og erlenda gesti sem eru
óvanir íslensku vegakerfi. Þessi

áhersla birtist með skýrum hætti í
gildandi samgönguáætlun en eitt
af forgangsmarkmiðum hennar
er að fækka einbreiðum brúm á
umferðarmestu vegum landsins.
Alls er áformað að verja hátt í
6 milljörðum króna til að fækka
einbreiðum brúm í vegakerfinu
á næstu árum,“ sagði Sigurður
Ingi Jóhannsson, samgöngu- og
sveitarstjórnarráðherra við opnunarathöfn Vegagerðarinnar í
síðustu viku.
„Gert er ráð fyrir að framkvæmdir við allt að fimm brýr
til viðbótar fari af stað fyrir
árið 2024. Eru það nýjar brýr
yfir Búlandsá, Gjádalsá, Selá í
Álftafirði, Hvaldalsá og Krossá
á Berufjarðarströnd. Þá er nýr
Hringvegur um Hornafjörð í
útboðsferli sem mun fækka ein-

breiðum brúm um þrjár til viðbótar,“ sagði ráðherra.
Skipulega hefur verið unnið
að því á síðustu árum að fækka
einbreiðum brúm bæði á Hringvegi (1) og um landið allt. Árið
1990 voru einbreiðar brýr á Hringvegi hátt í 140 talsins. Þeim
fækkaði hratt og voru orðnar um
60 í kringum 2006 og 42 árið
2011. Í dag eru einbreiðar brýr á
Hringvegi (1) 32 talsins og fækkar enn á næstu árum sem fyrr
segir.
Flestar einbreiðar brýr eru á
Hringvegi á Austursvæði Vegagerðarinnar eða 26, en gæti fækkað niður í 19 árið 2024 ef áætlanir ganga eftir. Einungis tvær
einbreiðar brýr eru á Hringvegi
á Norðursvæði Vegagerðarinnar
og 4 á Hringvegi á Suðursvæði.

Opnunarathöfn Vegagerðarinnar var haldin á nýrri brú yfir Steinavötn en auk
hennar voru formlega opnaðar brýr yfir Fellsá, Kvíá og Brunná.
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Viljayfirlýsing um byggingu nýs
hjúkrunarheimilis í Vík í Mýrdal

Upplýsingamiðstöðin á Selfossi verður
U
í Pennanum/Eymundsson

S

S

vandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra, og Einar
Freyr Elínarson, starfandi sveitarstjóri í Vík í Mýrdal, staðfestu
í dag sameiginlega viljayfirlýsingu um byggingu nýs hjúkrunarheimilis sem leysa mun af
hólmi þau 15 rými sem fyrir eru
á hjúkrunarheimilinu Hjallatúni.
Núverandi húsnæði er barn síns
tíma og er langt frá því að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru
um hjúkrunarheimili í dag, samkvæmt viðmiðum ráðuneytisins.
Áætlað er að reisa hjúkrunarheimilið á lóð í eigu sveitar-

félagsins en miðað er við að
verkleg framkvæmd geti hafist
árið 2023 og að taka megi heimilið í notkun árið 2026, að því
gefnu að Alþingi samþykki verkefnið i fjármálaáætlun.
Kostnaður við byggingu
hjúkrunarheimilisins mun skiptast þannig að 85% greiðast úr
ríkissjóði en sveitarfélag Mýrdalshrepps greiðir 15%.
Stefnt er að því að hefja forathugun á verkefninu á næstu
vikum í samráði við Framkvæmdasýslu ríkisins.

veitarfélagið Árborg hefur
í kjölfar auglýsingar samið
v
við
Pennann/Eymundsson um
re
rekstur
upplýsingamiðstöðvar á
S
Selfossi.
Upplýsingamiðstöðin
se þjónustar allt Selfosssvæðsem
ið og Flóahrepp hefur verið staðse sl. ár í bókasafninu á Selsett
fo en færist nú yfir í verslun
fossi
P
Pennans/Eymundssonar
í nýjum
m
miðbæ
Selfoss. Samningurinn
g
gildir
út árið 2022 og sér rekstrar
araðili
m.a. um upplýsingagjöf
ti innlendra og erlendra ferðatil
m
manna
ásamt því að vera í góðu
sa
samstarfi
við ferðaþjónustuaðila

á svæðinu. Samhliða þessu er
unnið að nýrri upplýsingasíðu
um helstu þjónustu og afþr-

eyingu á svæðinu. Stefnt er að
opnun síðunnar í haust.

Gallery Listasel í nýja miðbænum á Selfossi

Ó

Svandís Svavarsdóttir og Einar Freyr Elínarson skrifa undir viljayfirlýsingu.

Verkefnið Göngum í
skólann farið af stað
Í

þrótta- og Ólympíusamband
Íslands ásamt samtarfsaðilum
ræsti verkefnið Göngum í skólann í fimmtánda sinn miðvikudaginn 8. september sl.
Markmið verkefnisins er að
hvetja börn til að tileinka sér
virkan ferðamáta í og úr skóla
og auka færni þeirra til að ferðast á öruggan hátt í umferðinni.
Ein einfaldasta leiðin til að
auka hreyfingu í daglegu lífi
er að velja virkan ferðamáta,
svo sem göngu, hjólreiðar,
hlaup, línuskauta og hjólabretti. Ávinningurinn er ekki
aðeins bundinn við andlega og
líkamlega vellíðan heldur er
þetta einnig umhverfisvæn og
hagkvæm leið til að komast á
milli staða.

Átaksverkefnið er orðið að
árlegum viðburði í mörgum
skólum og býður upp á lærdómsríka og skemmtilega leið
fyrir nemendur til að fræðast
um umferðarreglur, öryggi og
umhverfismál.
Göngum í skólann lýkur
miðvikudaginn 7. október, sem
er alþjóðlegi „Göngum-í-skólann-dagurinn“.
Langar okkur að nýta tækifærið og hvetja íbúa, stóra sem
smáa að velja virkan ferðamáta
og í leiðinni að hvetja til íbúa
að vera vakandi í umferðinni
og sýna sérstaka aðgát þar sem
börn eru á ferð.
Áfram Árborg

löf Sæmundsdóttir leirlistarmaður opnaði 8. júlí,
Gallery Listasel í nýjum og
glæsilegum miðbæ Selfoss.
Hún selur þar eigin listmuni
og hefur í umboðssölu listaverk eftir ýmsa þekkta íslenska
listamenn. Ólöf leggur áherslu
á að vera með einstaka og fjölbreytta listmuni. Hluti af rými
gallerísins er ætlaður til sýninga
og listamönnum býðst að leigja
það í tiltekinn tíma. Gallery
Listasel er næst hringtorginu við
brúna yfir Ölfusá og blasir við
þeim sem koma akandi til Selfoss. Ólöf flutti til Selfoss fyrir
rúmum þremur árum og hefur
stundað listsköpun sína þar í
vinnustofu sinni. Þegar hún hins
vegar eygði tækifæri til þess að
stofna til eigin rekstrar í nýja
miðbænum þurfti ekki að hugsa
sig tvisvar um. „Ég heillaðist af
verkefninu og hugmyndafræði
þess, innblásinni af sögu okkar
og menningu. Þegar nýi miðbæjarkjarninn er fullbúinn verður hann íslenskt svar við gömlum og notalegum evrópskum
miðbæjum. Við og gestir okkar
munum upplifa svipað and-

rúmsloft hér og þar en án þess
að fara um langan veg. Munum
svo að ferð til Selfoss er mun
ódýrari og umhverfisvænni en
flug til útlanda! Ég ólst upp á
Akureyri og er sérlega ánægð
með að hafa fengið inni í húsnæði sem er eftirmynd þekktrar
byggingar þar í bæ á öldinni sem
leið, Hótels Gullfoss að Hafnarstræti 100. Í húsinu voru líka
verslanir kenndar við eigendur
sína, Braun og Ryel. Hótel Gull-

foss var miðpunktur félags- og
skemmtanalífs á Akureyri um
árabil og því hafa til dæmis Akureyringar sérstaka ástæðu til að
koma til Selfoss og virða fyrir
sér eftirlíkingu af því fræga húsi
sem brann í mars 1945. Leiðir
margra eiga eftir að liggja hingað í nýja miðbæinn og er ég viss
um að það verður eftirminnileg
upplifun í meira lagi,“ segir
Ólöf að lokum.

HEYRNARÞJÓNUSTA
Kæru Sunnlendingar
Verðum á Selfossi í Grænumörk 5.
'ÚTUVEBHJOOOØWFNCFS
7. maí.
Föstudaginn
24.
september.

Verið velkomin

Ellisif
Björnsdóttir
Ellisif Katrín
Katrín Björnsdóttir
Heyrnarfræðingur
lögg.
heyrnafræðingur
veitir faglega
faglega ráðgjöf
veitir
ráðgjöf

Heyrðu umskiptin
Fáðu heyrnartæki til reynslu
Heyrn, Hlíðasmára
Hlíðasmára 19,
11, Kópavogur,
Kópavogur, heyrn@heyrn.is
heyrn@heyrn.is
Heyrn,

Tímapantanir - 534 9600

Nánari upplýsingar
www.heyrn.is

16 Miðvikudagur 15. september 2021

DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

Bridsfélag Selfoss Þ
76. aðalfundur Bridsfélags Selfoss verður
haldinn í Selinu við íþróttavöllinn, föstudagskvöldið 24. september 2021 kl. 20.
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf.
Önnur mál.
Allir bridsáhugamenn
velkomnir.
Stjórnin

Tryggjum Garðyrkjuskólann í Hveragerði

að ætti að vera fyrsta verk nýs
UièKHUUD PHQQWD RJ PHQQingarmála að tryggja starfsemi
*DUè\UNMXVNyODQV i 5H\NMXP
þessu fjöreggi þjóðarinnar og
vöggu sérfræðiþekkingar í garð\UNMX
(IYLèYLOMXPHIODJU QDQLèQDèKDOGDiIUDPDèVWXèODDèLQQlendri matvælaframleiðslu eins
RJU NWXQiiY|[WXPJU QPHWL
RJPDWMXUWXPRJHIODVNU~èJDUèyrkju og skógrækt þá verður að
KDOGDXWDQXPHIODRJVW\èMDYLè
garðyrkjuskólann og sérfræðiìHNNLQJX VWDUIVIyONV 6WDUIVIyON
RJXPKYHUILVHPVNLODèKHIXUDI
sér fjölda garðyrkjufræðinga sem
um land allt vinna að gróðurrækt
og garðyrkju og stuðla þannig að kolefnisbindingu og draga
~U NROHIQLVVSRUXP ëi HU UpWWD
skrefið að efla starfsemi skólans
HQHNNLUHLèDKRQXPEDQDK|JJLè

Aðalfundur

Hólmfríður
Árnadóttir
oddviti VG í
Suðurkjördæmi

Y ODIUDPOHLèVOX ëDè HUX JtIXUleg tækifæri fólgin í garðyrkju,
KYRUWVHPXPU èLUU NWXQVNyJDUSODQWQDJDUèDJUyèXUVRJLQQLSODQWQD PyWXQ RJ IHJUXQ XPKYHUILV HèD PDWY ODIUDPOHLèVOX
Látum ekki skammsýni verða
VNyODQXP Dè IDOOL KHOGXU KO~XP
DèKRQXPRJHIOXP~WIUiJU QQL
VêQ 1iWW~UD ËVODQGV RJ JUyèXU
er auðlind sem við verðum að
VWDQGDY|UèXPRJKO~DDèìHLP
mannauði sem býr yfir sérfræðiìHNNLQJXìDUXP

Misnotað hælisleitendakerfi

Hestamannafélagsins Ljúfs

QJHOD 0HUNHO NDQVODUL
Þýskalands, sagði fyrir
nokkrum árum að fjölmennLQJDUVWHIQDQKD¿EUXJèLVW8QGLU
það tók forseti Frakklands og
IRUV WLVUièKHUUD %UHWODQGV ëDX
V|JèX Dè K OLVOHLWHQGXU VHP Ii
GYDODUOH\¿ VDPODJLVW HNNL JLVWLþjóðinni og verði þjóðarbrot innDQ ìMyèDULQQDU VHP VNDSL VtèDQ
YDQGDPiO 0HUNHO E WWL VtèDQ
YLè Dè ~WOHQGLQJDU VHP VHWWXVW
að í Þýskalandi þyrftu að tileinka
sér ákveðin gildi og viðmið, læra
þýsku og tryggja að konur þeirra
i PHèDO Q\WX MDIQUpWWLV Ë 'DQP|UNX RJ 6YtìMyè HU KD¿è XSSJM|U YLè IM|OPHQQLQJDUVWHIQXQD
Ë M~Qt t VXPDU YDU t I\UVWD VLQQ
í sænskri sögu samþykkt vanWUDXVWiIRUV WLVUièKHUUDQQRJHU
almennt talið að það eigi rætur
WLO LQQÀ\WMHQGDPiOD 5ièKHUUDQQ
viðurkenndi á blaðamannafundi
Dè JO SDJHQJL KD¿ KUHLèUDè XP
sig í landinu sem rekja mætti til

A

verður í þetta sinn haldinn í
Grunnskólanum í Hveragerði
miðvikudaginn 22. september 2021 kl. 20.
Dagskrá fundarins:
- Kosning formanns og ritara
- Lagabreytingar
• III.6. gr. Ef ekki finnast skoðunarmenn
má leita til fagaðliða
• III.9. gr. ekki verður lengur boðað
til aðalfundar með sms
- Venjuleg aðalfundarstörf
Áhugasamir félagsmenn óskast
til starfa í allar nefndir.

*DUè\UNMXVNyOLQQKHIXUVWDUIDè t U~P  iU RJ VDJD VNyODQV
RILQ iU èQL QêVN|SXQ KXJYLWL
RJ KXJVMyQXP 1iPLè E\JJLU i
styrkum stoðum með metnaðarfullu verklegu og bóklegu námi
sem skilgreint er sem starfsPHQQWDQiP RJ i t UDXQ KYRUNL
KHLPD i KiVNyODVWLJL Qp t IUDPKDOGVVNyOD
Skólinn er í raun einstakur og
því mikilvægt að standa vörð um
VWDUIVHPLKDQVRJDèE~QDèKpUi
5H\NMXPìYti6XèXUODQGLK|IXP
við kjöraðstæður til garðyrkju og
matvælaframleiðslu sökum loftlags, jarðvarma og annarra landJ èD
Við þurfum á garðyrkjuPHQQWXèX IyONL Dè KDOGD HNNL
EDUD Q~ KHOGXU WLO IUDPWtèDU RJ
þessi starfsgrein kemur sterk
DèìYtDèGUDJD~UORIWODJVYiRJ
styrkja stoðir innlendrar mat-

Stjórnin

PLNLOV IM|OGD LQQÀ\WMHQGD VHP
NRPLè KD¿ WLO ODQGVLQV i XQGDQI|UQXP iUXP ËVODQG YHUèXU Dè
O UD DI UH\QVOX ìHVVDUD ìMyèD
Við eigum að stýra því sjálf
KYHUMLU NRPD KLQJDè + OLVOHLWHQGDNHU¿è NRVWDU VNDWWJUHLèHQGXU  PLOOMDUèD i ìHVVX iUL
.RVWQDèXU YLè KYHUQ K OLVOHLWHQGDHUXPPLOOMyQLUiiUL$è
VDPD VNDSL Pi EHQGD i Dè HOOLlífeyrisþegi, sem fær tekjur sínar
frá Tryggingastofnun, fær um 3,3
PLOOMyQLUiiUL

Miðflokkurinn eini flokkurinn
sem vill laga hælisleitendakerfið
Hælisleitendakerfið á Íslandi er
óskilvirkt og misnotað, þess eru
IM|OP|UJ G PL +LQJDè NHPXU
IyON VHP i HNNL UpWW i K OL HQ
GYHOXU KpU PiQXèXP VDPDQ i
NRVWQDè VNDWWJUHLèHQGD 0LèIORNNXULQQ KHIXU PDUJVLQQLV
bent á þetta á Alþingi en talað
I\ULU GDXIXP H\UXP Ë UDXQ HU

Birgir
Þórarinsson
þingmaður og oddviti Miðflokksins í
Suðurkjördæmi

stefna allra flokka á Alþingi,
QHPD0LèIORNNVLQVV~DèIM|OJD
KpU K OLVOHLWHQGXP 6MiOIVW èLVIORNNXULQQ KHIXU HNNHUW JHUW WLO
Dè GUDJD ~U IM|OGD XPVyNQD XP
K OLìUiWWI\ULUDèKDIDKDIWPiODflokkinn á sinni könnu um áraELO )UDPVyNQDUIORNNXULQQ ODJèL
IUDP IUXPYDUS i$OìLQJL t YHWXU
VHPKHIèLVWyUDXNLèIM|OGDK OLVOHLWHQGDWLOËVODQGV
0LèIORNNXULQQ HU HLQL VWMyUQPiODIORNNXULQQVHPKHIXUìDèi
stefnuskrá sinni fyrir kosningarnDUDèODJDK OLVOHLWHQGDNHUILèRJ
NRPDtYHJI\ULUPLVQRWNXQìHVV
0iOLè HU EUêQW HLQV RJ UH\QVOD
QiJUDQQDìMyèDRNNDUVêQLU

Valdið heim
Guðmundur
Auðunsson
oddviti J-lista
Sósíalistaflokks
Íslands í Suðurkjördæmi

Þ

að er orðið ljóst að baráttan
á landsbyggðinni verður á
milli sósíalískrar byggðastefnu
6yVtDOLVWDÀRNNVLQV DQQDUVYHJDU
RJ J|POX ODQGVE\JJèDÀRNNDQQD )UDPVyNQDUÀRNNVLQV RJ
6MiOIVW èLVÀRNNVLQV È YDNW
ìHVVDUDWYHJJMDÀRNNDKDIDY|OG
og auður streymt frá landsbyggðLQQL*HJQìHVVDULH\èLOHJJLQJDUVWHIQX WHÀLU 6yVtDOLVWDÀRNNXULQQ
IUDPVyVtDOtVNULE\JJèDVWHIQX

YtNXU)iW NWIyONU èXULOODYLè
Dè V NMD ìMyQXVWXQD ìDQJDè
Heilbrigðisstarfsfólki er þrælað
~W)yONJHIVWXSStVWDUILìDUVHP
ìDè EUHQQXU HLQIDOGOHJD ~W VHP
síðan leiðir til enn meira álags
i ìi VHP HIWLU HUX ëDè ìDUI Dè
VWyUDXNDIMiUPDJQWLOKHLOEULJèLVNHUILVLQV

Stórfelld uppbygging óhagnaðardrifins húsnæðis.

*HJQ HLQNDY èLQJDUVWHIQX QêIUMiOVK\JJMXQQDUWHIOXPYLè6yVtDOLVWDU IUDP |IOXJUL K~VQ èLVstefnu þar sem við viljum byggja
 ì~VXQG yKDJQDèDUGULIQDU
tE~èLU~WXPDOOWODQGëDèHUHNNL
EDUD IyON i K|IXèERUJDUVY èLQX
VHPEêUtOHLJXK~VQ èLi6XèXUlandi eru fjölmargar fjölskyldur
Heilbrigðisþjónustuna heim
Dè JUHLèD EU|VNXUXP RNXUOHLJX
1êIUMiOVK\JJMXY èLQJ DOPDQQD- Þessu munum við Sósíalistar
ìMyQXVWXQQDU KHIXU OHLWW WLO ìHVV EUH\WD
Dè KHLOEULJèLVNHUILè HU ~W IUi
UHLNQLOtN|QXP ~U ([FHO VNM|OXP Sósíalísk landbúnaðarstefna
í stað þess að miða þjónustuna og gjaldfrjálst vegakerfi
YLèì|UItE~DQQD0HLUDRJPHLUD Framsóknar- og Sjálfstæðisaf þjónustunni er flutt til Reykja- IORNNXULQQ KDID iYDOOW ODJW

iKHUVOX i VWyUEêOL RJ PLOOLOLèL
*HJQ ìHVVX WHIOD 6yVtDOLVWDU DOY|UX ODQGE~QDèDUVWHIQX VHP
OHJJXUiKHUVOXiVP UULRJPLOOLVWyU EêOL RJ XSSE\JJLQJX IM|OVN\OGXUHNLQQDU IHUèDìMyQXVWX
Við viljum veita afslátt af rafRUNXYHUèL WLO JUyèXUK~VDU NWDU
RJ VHWMD E~VHWXVN\OGX HèD DèUDU
takmarkanir á jarðir sem seldar
HUX 6yVtDOLVWDU KDIQD DOJM|UOHJD VWHIQX 6DPJ|QJXUièKHUUD
6LJXUèDU ,QJD -yKDQQVVRQDU XP
YHJDJM|OG9HJDJM|OGHUXVNDWWXU
á lágtekjufólk og fólk sem þarf
DèIHUèDVWGDJOHJDYHJQDYLQQX

Valdið heim
*UXQGYDOODUVWHIQD
6yVtDOLVWDflokksins er að fá valdið og þjónXVWXQDKHLPtE\JJèLUQDU6yVtDOistaflokkurinn er landsbyggðarflokkur og sósíalísk byggðastefna er eitt af lykilstefnumálum
IORNNVLQV ÈNY|UèXQ RNNDU VHP
NMyVHQGDtKDXVWHUìYtJtIXUOHJD
PLNLOY J .MyVXP ìYt -OLVWD
Sósíalistaflokks Íslands í AlìLQJLVNRVQLQJXQXPVHSWQN
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Art-teyminu tryggt fjármagn til þriggja ára Kartöflugeymslan
Þ
Selfossi, Ártúni
að var heldur betur jákvæð
uppákoma þegar Ásmundir Einar Daðason, félags- og
barnamálaráðherra,
kynnti
þær fréttir fyrir starfsfólki Art-teymisins að því hefðu verið
tryggð fjármögnun til þriggja
ára. „Ég get sagt að það voru
margar tilfinningar sem að
spruttu fram við þessar fréttir.
Auðvitað eru þetta fréttir sem
við erum búin að bíða lengi eftir og við fundum þungu fargi af
okkur létt að þurfa ekki að taka
þessa umræðu einu sinni enn
fyrir á ársþingi SASS. Spurningin er bara sú, hvað á að tala
um á SASS-þinginu núna, sagði
Sigrún glöð í bragði.“ Sigrún
bætir svo við að hún vilji koma
á framfæri þökkum til sveitarstjórnar- og þingmanna fyrir
ötula samvinnu og stuðning.
Ásmundur Einar sagði: „Aðgengi barna að þjónustu við
hæfi án hindrana er gríðarlega
mikilvægt. ART-verkefnið er
öflugt grasrótarverkefni sem
hefur sannað sig og verið mikilvægt verkfæri fyrir börn og
unglinga þegar kemur að líðan
þeirra og tilfinningastjórnun.
Með þessum samningi getur
teymið skipulagt starfið lengra
fram í tímann og eflt það og
styrkt.“

stórt og því oft erfitt fyrir fjölskyldur að sækja sér aðstoð
vegna mikilla vegalengda,
því reynum við ávallt að vera
með þjónustuna sem næst fjölskyldunni. Fyrir ART–teymið
verður núna mun auðveldara
að setjast niður og plana lengra
fram í tímann, ekki bara eitt ár
í senn. Það mun einnig gagnast
landsbyggðinni allri.“

Stuðningur við
fjölskyldur og fagfólk
ART (Agression Replacement
training) hefur verið starfrækt
á Suðurlandi frá árinu 2005.
ART er uppeldisleg aðferðafræði sem skiptist í þrjá þætti,
þ.e. félagsfærni, sjálfstjórn
og siðferði. Með því að vinna

á markvissan hátt með þessa
þætti er hægt að láta þá vinna
betur saman sem stuðlar að
bættri líðan og betri tilfinningastjórnun einstaklingsins. Þar
fyrir utan eykst samskiptafærni
heima, á vinnustað, í skóla og
vinahópi. Teymið veitir úrræði
fyrir fjölskyldur barna með
tilfinninga- og/eða hegðunarvanda. Einnig býður teymið
upp á námskeið fyrir fagfólk í
skólum, þ.m.t. leik- og grunnskólum, velferðarþjónustum og
fleira. Fjöldi ART-námskeiða
hafa verið haldin um land allt.
Samningurinn gerir teyminu
kleift að skipuleggja starf sitt
lengra fram í tímann og ýta úr
vör nýjum þróunarverkefnum.
-gpp

Föstudaginn 24. september
Laugardaginn 25. september
Laugardaginn 2. október

Kl. 13 - 15.
Kl. 13 - 15.
Kl. 10 - 12 og 13 - 15.

Gjaldið verður 2500 kr. fyrir básinn. Þeir sem hafa lykil að geymslunni
en ætla ekki að nota hana eru beðnir að skila honum á sama tíma.
Stjórnin

*76HKI
 

%LIUHLèDVWMyUDUyVNDVW
%LIUHLèDVWMyUDUyVNDVW




ÏVNXPHIWLUEtOVWMyUXP~WIUi6HOIRVVL
ÏVNXPHIWLUEtOVWMyUXP~WIUi6HOIRVVL













IQLVNU|IXU
++ IQLVNU|IXU
5~WXSUyI
xx5~WXSUyI
x
6WXQGYtVL
x 6WXQGYtVL
ëMyQXVWXOXQG
xxëMyQXVWXOXQG
IQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
xx++IQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
+UHLQWVDNDYRWWRUè
xx+UHLQWVDNDYRWWRUè
ËVOHQVNXNXQQiWWDVNLO\UèLRJHQVNXNXQQiWWD
xxËVOHQVNXNXQQiWWDVNLO\UèLRJHQVNXNXQQiWWD
VNLOHJ
VNLOHJ




8PVyNQLUVHQGLVWiJWV#JWVLV
8PVyNQLUVHQGLVWiJWV#JWVLV
 

Fjármagnið hefur mikla þýðingu
fyrir fjölskyldur á Suðurlandi
Aðspurð um hvaða þýðingu
fjármagnið hafi segir Sigrún:
„Þetta hefur gríðarlega mikla
þýðingu fyrir fjölskyldur hér
á Suðurlandi að hafa ART –
teymið sem fyrsta úrræðið í
sínu nærumhverfi. Svæðið er

Kæri notandi!
Ákveðið hefur verið að taka á móti kartöflum til geymslu.

*76HKIHUUyWJUyLèIHUèDìMyQXVWXI\ULUWNLVHPYDU
NLVHPYDU
*76HKIHUUyWJUyLèIHUèDìMyQXVWXI\ULUW
VWRIQDè9LèHUXPDèOHLWDDèPHWQDèDUIXOOXRJ
VWRIQDè9LèHUXPDèOHLWDDèPHWQDèDUIXOOXRJ
KUHVVXVWDUIVIyONLVHPKHIXUiKXJDiDèYLQQDPHè
KUHVVXVWDUIVIyONLVHPKHIXUiKXJDiDèYLQQDPHè
RNNXU
RNNXU

Samninginn undirrituðu Ásgerður Kristín Gylfadóttir formaður SASS og
Ásmundur Einar Daðason félags- og barnamálaráðherra.

Starfsfólk óskast!
Félagsmiðstöðin Zero óskar eftir starfsfólki til
að starfa með forstöðumanni á fimmtudagskvöldum þegar félagsmiðstöðin er opin.
Umsækjandi verður að vera orðinn 18 ára og
sýna jákvæðni, sveigjanleika og lipurð í samskiptum. Virk þátttaka ungmenna í félagsstarfi
er til þess fallin að auka félagslega hæfni,
þroska og jákvæða sjálfsmynd þeirra. Því er
mikilvægt að starfsfólk geti skapað andrúmsloft
þar sem allir eru boðnir velkomnir í félagsmiðstöðvarstarfið á eigin forsendum.
Allar nánari upplýsingar gefur forstöðumaður
Zero, Þórarinn í toti@fludir.is / zero@fludir.is
eða í síma 772 9263.
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ÞJÓNUSTA

KRABBAMEINSFÉLAG
ÁRNESSÝSLU
Símatími alla virka daga
frá kl. 13:00 til kl. 16:00
sími 788 0300.
Al-Anon Selfossi
Al-Anon fundir á þriðjudögum
kl. 20:00, nýliðafundur
kl. 20:30 fundur, Hrísholti 8
Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur
í einu. Laugardagsmorgnum
kl. 10, Hrísholti 8, Selfossi.
AA
Mán. kl. 21 - AA fundur
Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Mið. kl. 21 - AA fundur
Fim. kl. 20 - AA karlafundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur
Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl. 11 - AA fundur
Sun. kl. 14 - PPG opinn fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.
AA Sporgöngufólk f. alla
Bókasafn
Hafnarberg 1 - 815 Þorlákshöfn
Klukkan 11-12 sunnudag.
AA opin fundur f. alla
Kirkjan kjallari
Skálholtsbraut - 815 Þorlákshöfn
Klukkan 20:00 fimmtudag.
OA
Áttu erfitt með að hætta að
borða? OA 12 spora fundir
Overeaters Anonymus alla
þriðjudaga kl. 19 Hrísholti 8.
CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga
kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á coda.is.
Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu,
Mánamörk 1, Hveragerði, efri
hæð, fimmtudaga kl. 20:30.

FÉLAGSSTÖRF

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK
SUÐURLAND

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

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

Ráð
rekstri!!
Ráð íí rekstri

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

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við
einstaklinga og
fyrirtæki

KIRKJUR
Selfosskirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 19.
september kl. 11:00. Kirkjukórinn
syngur, organisti Edit A. Molnár,
prestur Guðbjörg Arnardóttir.
Sunnudagaskóli á sama tíma kl.
11:00, umsjón Sjöfn Þórarinsdóttir ásamt leiðtogum.
Morgunbænir þriðju-, miðviku- og fimmtudaga kl. 9:15.
Kyrrðarstund mið. kl. 17:00.
Skálholtsdómkirkja
Messa kl. 11.00. Sr. Axel Á.
Njarðvík annast prestsþjónustuna. Organisti er Jón Bjarnason.
Hveragerðiskirkja
Guðsþjónusta kl. 11. Prestur sr.
Ninna Sif Svavarsdóttir, kór
kirkjunnar syngur, organisti
Miklós Dalmay. Kl. 12:30 er fyrsti
sunnudagaskóli
haustsins.
Umsjón hafa sr. Ninna Sif og
Unnur Birna Björnsdóttir.
Aðventistar
Safnaðarheimili
aðventista,
Eyravegi 67, Selfossi, 18. september. Biblíulexíur kl. 11 og
guðsþjónusta kl. 12. Eric Guðmundsson verður með ræðu.

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

Persónuleg þjónusta

BÍLAR

Krani
&
tæki

Kranabíll • Minigrafa
Traktorsgrafa
Krabbi • Mannkarfa

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

FUNDIR

Öll almenn jarðvegsvinna
RJÁXWQLQJDU

Vetrarstarfið fer af
stað í Grænumörk 5.

Diddi
S. 861 4966

Elli
S. 861 6700

fredi@simnet.is

Mán. 20. sept. kl. 9:30

Fornsögur - Njála
Þátttökugjald kr. 1.000

BÍLAR

Mið. 22. sept. kl. 16:00

Hörpukórinn

Fim. 30. sept. kl. 14:45

Opið hús

(Handavinna og frjáls
spil frá kl. 13:00.)

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

Maraþonvöfflukaffi
Maraþonvöfflukaffi haldið í
Framsóknarhúsinu að
Eyravegi 15, 18. sept. og
hefst kl. 13:00!
Frambjóðendur Framsóknar
koma við og heilsa uppá gesti
og sérstakur gestur er Guðni
Ágústsson fyrrverandi formaður og ráðherra, sem
kemur um kaffileitið, ca. kl.
15. Einnig kemur Sigurður Ingi
Jóhannsson formaður Framsóknar og samgönguráðherra.

Áfram garðyrkjuskóli
á Reykjum
M

aður er sífellt minntur á
það þegar maður horfir á
reykinn úr hverunum stíga til
lofts hversu mikla orku er að
finna í okkar ágæta landi. Þegar
orka fólksins er svo nýtt á réttan
hátt er fátt sem stöðvar framgang
og framfarir í samfélaginu.
Það var þessi orka sem fleytti
garðyrkjunámi á Reykjum í
Ölfusi af stað fyrir rúmum 80
árum og þar hefur garðyrkjuskóli
átt lögheimili allar götur síðan.
Þar þarf hann líka að vera áfram,
helst sem sjálfstæð stofnun líkt
og hér áður fyrr, með áherslu
á jafnan aðgang allra sem vilja
finna sinn farveg í hverskonar
garðyrkju-,
ræktunarog
umhverfismálum.
Framtíð
starfsmenntanáms
garðyrkjunnar á Íslandi er best
tryggð með áframhaldandi starfsemi á Reykjum. Þar er húsakostur sem þarf að stækka og
bæta með auknum verkefnum,
þar er mannkostur, þekking og
reynsla starfsfólks og kennara og
þar er hefðin og sagan sem eru
lykilþættir í að leiða garðyrkjuna
inn í framtíðina. Stjórnvöld hér
á landi hyggjast beita sér fyrir
því að hér verði fjórðungi meira
framleitt af grænmeti innan
tveggja ára og minnka á hlutfall
erlendrar framleiðslu til lengri
tíma litið. Þetta verður ekki gert
án bæði þekkingar og nýliðunar
í greininni, og fyrstu skrefin er
hægt að taka með námsframboði
sem hentar greininni, en ekki
fræðingunum.
Á Reykjum þurfum við í senn
nútímavætt og einstaklingsmiðað
nám, og við allra hæfi. Hættan er
sú að unga fólkið sem er á leið
í framhaldsskóla sé ekki með
hugann við garðyrkju eða ræktun,
og því passi ekki að tengja
það nám annars ágætu starfi

Guðrún
Hafsteinsdóttir
oddviti
Sjálfstæðisflokksins
í Suðurkjördæmi

Fjölbrautaskóla Suðurlands. Að
sama skapi er ekki víst að námið
falli vel að menntastofnunum
sem fyrir eru á háskólastigi.
Horfum á staðreyndir. Oftar
en ekki vaknar áhugi fólks á
garðrækt, garðyrkju og skógrækt
þegar það er kannski búið að
finna sér annan starfs- eða
námsvettvang. Samt sem áður
kviknar viljinn til að snúa sér að
garðyrkjunámi og því þarf það að
vera sveigjanlegt og aðgengilegt
öllum. Í slíkum garðyrkjuskóla
þarf að vera sérhæft iðn- og
starfsmenntanám í garðyrkju,
skógrækt og matjurtaræktun
og tengdum greinum á framhaldsskólastigi. Þar þarf að
bjóða upp á endurmenntun á
fagsviðum skólans, og þar má
stunda rannsóknir og tilraunir
í garðyrkju í samstarfi við
háskóla eða stofnanir. Síðast
en ekki síst gæti öflugur
garðyrkjuskóli tengst aðgerðum í
loftslagsmálum, raunar gegnt þar
lykilhlutverki.
Fagfólk innan garðyrkju þarf
að koma að ákvörðun um framtíð
skólans á Reykjum. Við þurfum
að bregðast hratt við, áður en
við missum tækifærið að snúa
við blaðinu. Kannski sjáum við
Sunnlendingar skólann fyrir
okkur í gegnum rósrauð gleraugu
fortíðarþrár, en hví ekki? Hvað
er að því að vilja sjá svona
merka stofnun vaxa og dafna á
ný? Eflum garðyrkjuskólann á
Reykjum, til framtíðar í landi
tækifæranna.

Framkoma og fágun

N

ú eru Powertalk-deildir
á Íslandi að hefja vetrarstarfið. Deildin Jóra á Selfossi
var með sinn fyrsta fund
mánudaginn 6. september sl. og
gekk glimrandi vel. Félagar eru
um 10 en von er á innsetningu
nýrra félaga von bráðar.
Powertalk-samtökin
einsetja
sér æfingar í fundarstjórn,
framkomu í ræðustól, hlustun,

tímasetningu og svo lærum
við að tileinka okkur embættis
og nefndarstörf, skemmtilegra
en það hljómar. Vinátta og
kærleikur gagnvart félögum
er lykilatriði í öllum lærdómi
okkar. Allir velkomnir á kynningafund sem fram fer 20.
september í Selinu við Engjaveg
á Selfossi kl. 20. Öll kyn frá 16
ára aldri velkomin.
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Göngustígur tileinkaður Guðmundi
H

veragerðisbær á því láni að
fagna að margir starfsmenn
hafa valið bæjarfélagið sem sinn
starfsvettvang og fjölmargir
hafa unnið hjá bæjarfélaginu
í langan tíma. Fáir komast þó
með tærnar þar sem Guðmundur
F. Baldursson hefur hælana en
hann fagnaði þann 1. ágúst 2021
40 ára starfsafmæli sínu sem
skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar.
Guðmundur hefur verið afar
farsæll í starfi og er án vafa einn
reynslumesti skipulagsfulltrúi
landsins. Það er eitt af meginhlutverkum bæjarstjórna að
skipuleggja land og þar er ekki
nógsamlega hægt að undirstrika
mikilvægi góðra starfsmanna
sem leiðbeina bæjarfulltrúum
í störfum ásamt því að tryggja
samfellu í því starfi á milli kjörtímabila.
Guðmundur hefur
verið afar farsæll bæði í skipulagsvinnunni og í öllu samstarfi
og slíkt ber að þakka.
Guðmundur er einnig mikill
áhugamaður um útivist og átti
fyrir nokkrum árum hugmyndina
að því að mörkuð yrði gönguleið
frá goshvernum Grýlu og inn á
Árhólma, innst á Vorsabæjarvöllum. Er stígur þessi einn
af þeim skemmtilegri í bæjar-

félaginu. Stígurinn hlykkjast
meðfram hraunbrúninni, framhjá fornminjum, miklu skógræktarsvæði og berjalautum inn
í enda á dalnum þar sem við taka
gljúfur, fossar, flúðir og heitir
lækir. Alls staðar á leiðinni eru
tækifæri til að njóta ósnortnar
nátturu, leggjast í laut eða tylla
sér á stein enda hefur stígurinn
notið mikilla vinsælda frá því að
hann var lagður.
Starfsmenn bæjarskrifstofu
fengu leiðsögn Guðmundar um
stíginn nýverið og við það tilefni
og að höfðu samráði við bæjarfulltrúa var ákveðið að stígurinn
myndi framvegis heita Guðmundarstígur og vera tileinkaður Guðmundi F. Baldurssyni
í tilefni af 40 ára starfsafmæli
hans. Skilti hafa verið útbúin
og sett upp á þremur stöðum við
stíginn svo ekki fari á milli mála
hver skal halda þegar gengið er
eftir Guðmundarstígnum.
Guðmundi er hér með óskað
innilega til hamingju með farsælt starf í þessi 40 ár um leið
og við samstarfsfélagar á bæjarskrifstofu og í bæjarstjórn þökkum einstakt samstarf.
Aldís Hafsteinsdóttir,
bæjarstjóri Hveragerðisbæjar.
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Auglýsing vegna
utankjörfundaratkvæðagreiðslu í umdæmi
Sýslumannsins á Suðurlandi fyrir
kosningar til Alþingis 25. september 2021.
Atkvæðagreiðsla á skrifstofum sýslumanns og hjá sérstökum kjörstjórum
Hægt er að greiða atkvæði utan kjörfundar hjá embætti sýslumannsins á Suðurlandi á opnunartíma sýsluskrifstofa,
kl. 09:00-15:00 og hjá sérstökum kjörstjórum á áður auglýstum opnunartíma. Sjá www.syslumenn.is.
Lengdur opnunartími á sýsluskrifstofum
Síðustu vikur fyrir kosningar verður opnunartími lengdur á skrifstofum embættisins sem hér segir:
Selfoss, Hörðuvellir 1:
- 15.-17. september kl. 9:00-16:00.
- Laugardaginn 18. september kl. 10:00-12:00.
- 20. – 24. september kl. 09:00-18:00.
- Kjördagur, 25. september kl. 10:00-12:00.
Hvolsvöllur, Austurvegur 6:
- 20.-22. september kl. 09:00-16:00.
- 23.-24. september kl. 09:00-18:00.
- Kjördagur, laugardagurinn 25. september kl. 10:00-12:00.
Vík í Mýrdal, Ránarbraut 1:
- 20.-22. september kl. 09:00-16:00.
- 23.-24. september kl. 09:00-18:00.
- Kjördagur 25. september vaktsími 897-1441 opinn milli kl. 10:00-12:00.
Höfn í Hornafirði, Hafnarbraut 36
- 20. -23. september kl. 18:00-20:00 (auk hefðbundins opnunartíma 09:00-15:00).
- 24. september kl. 09:00-17:00.
- Kjördagur 25. september, vaktsími 862-7095 opinn milli kl. 10:00-12:00.
Ábyrgð á atkvæði
Vakin er athygli á því að kjósandi ber sjálfur ábyrgð á að koma atkvæði til skila og ber af því kostnað, kjósi hann
utan kjörfundar hjá kjörstjóra utan sinnar kjördeildar sbr. 2. mgr. 65. gr. laga um kosningar til Alþingis.
Kosning á sjúkrastofnunum
Sjá auglýsingu á www.kosning.is og www.syslumenn.is.
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla í heimahúsi
Þeir sem eiga ekki heimangengt að greiða atkvæði á kjörstað á kjördag vegna sjúkdóms, fötlunar eða barnsburðar
skulu skila beiðni um að fá að greiða atkvæði í heimahúsi til embættisins, fyrir kl. 10:00, fimmtudaginn 23.
september n.k. Umsóknareyðublað er hægt að fá hjá embættinu og á vefsíðunni www.kosning.is og skal sent á
netfangið sudurland@syslumenn.is eða afhent á einni af starfsstöðvum sýslumanns.
Kosning í sóttkví eða einangrun vegna COVID-19 farsóttarinnar
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla ætluð þeim sem ekki geta sótt kjörfund á kjördag eða greitt atkvæði á þeim stað
þar sem regluleg utankjörfundaratkvæðagreiðsla fer fram sökum þess að þeir eru í sóttkví eða einangrun vegna
COVID-19-farsóttarinnar fer fram á eftirtöldum stöðum og tíma:
Selfoss
- Í bílakjallara í húsnæði Krónunnar Austurvegi 5:
- 22.-23. september kl. 16:00-17:00.
- 24. september kl. 16:00-18:00.
- Kjördag 25. september kl. 10:00-12:00.
Höfn í Hornafirði
- Slökkvistöðinni Höfn, Álaleiru 2
- Föstudaginn 24. september kl. 15:00-16:00.
- Kjördag, 25. september kl. 12:00-13:00.
Athugið að opnunartími bifreiðakosningar kann að taka breytingum í ljósi þróunar á fjölda einstaklinga í
einangrun eða sóttkví í umdæminu. Breytist opnunartími verður hann uppfærður á www.syslumenn.is og á
Facebook-síðu embættisins.
Kjósandi sem er í sóttkví eða einangrun vegna COVID-19-farsóttarinnar telst hvorki fær um að árita kjörseðilinn
á fyrirskipaðan hátt né undirrita fylgibréfið og því skal kjörstjóri veita honum aðstoð við það án þess að nokkur
annar sjái.
Kjósendur mæti til atkvæðagreiðslu í bifreiðum sínum. Þeim er óheimilt að yfirgefa bifreið sína eða opna rúðu
bifreiðarinnar við atkvæðagreiðsluna. Um nánari framkvæmd og leiðbeiningar til kjósenda verður unnt að lesa á
www.kosning.is eða www.syslumenn.is þegar nær dregur kosningum.
Heimakosning í einangrun eða sóttkví vegna COVID-19 farsóttarinnar verður auglýst síðar.
Kosning um sameiningu sveitarfélaga
Samhliða kosningum til Alþingis verður kosið um tillögu um sameiningu sveitarfélaganna Ásahrepps,
Rangárþings ytra, Rangárþings eystra, Mýrdalshrepps og Skaftárhrepps.
Ýmsar upplýsingar og eyðublöð vegna komandi kosninga má fá á www.kosning.is eða www.syslumenn.is Við
vekjum einnig athygli á Facebook-síðu embættisins þar sem jafnan má nálgast nýjustu tilkynningar vegna
atkvæðagreiðslu utan kjörfundar í umdæminu.
Nauðsynlegt er að kjósendur hafi meðferðis gild persónuskilríki við atkvæðagreiðslu.
Sýslumaðurinn á Suðurlandi

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

2615
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Háheiði 9, Selfossi - Sími 464 9400 - www.Frost.is

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

HREINGERINGA-

Skelltu
þér í birkimó

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

Markmið með fræsöfnun er að stuðla að útbreiðslu birkiskóglendis. Alls var 274 kg dreift í fyrra.

Þ

ann 16. september er dagur
Íslenskrar náttúru og þá
hefst í annað sinn landsátak í
söfnun birkifræs. Skógræktin
og Landgræðslan hafa tekið
höndum saman og óska eftir
stuðningi
landsmanna
við
að safna fræi og breiða út
birkiskóga landsins. Í haust sem
leið var safnað umtalsverðu
magni af birkifræi sem var að
hluta dreift haustið 2020 en í vor
var afganginum dreift á valin,
beitarfriðuð svæði. Nánari
upplýsingar eru á heimasíðunni
www.birkiskogur.is.
Aðal samstarfsaðilar Landgræðslunnar og Skógræktarinnar í birkisöfnunarverkefninu
eru Prentmet Oddi, Terra og
Bónus. Aðrir eru Landvernd,
Skógræktarfélag Íslands, Kópavogsbær,
Skógræktarfélag
Kópavogs, Heimilistæki, Tölvulistinn, Kvenfélagasamband Íslands og Lionshreyfingin.

274 kg af fræi söfnuðust í fyrra
Þegar fræ á birki hefur þroskast
er hægt að hefja söfnun
fræsins. Á sumum stöðum má
gera ráð fyrir að birkireklar
verði fullþroskaðir fyrir eða
um miðjan september. Í fyrra
safnaðist mest á Suður- og
Vesturlandi en þar var með
eindæmum gott fræár
en frekar lélegt
á Norður- og
Austurlandi.
Núna hefur
þ e t t a
snúist.
Á
Norðurlandi
og víða á
Austurland
er fræmagn
á trjám með
ágætum
en
mun lakara fyrir
sunnan og vestan. Ekki
er óalgengt að fræþroski sé
mismikill á milli ára. Í fyrra var
tekið á móti 274 kg af birkifræi.
Mjög margir dreifðu sjálfir
fræinu sem þeir söfnuðu í fyrra.

Markmiðið að breiða
út birkiskóglendi
Átakið er liður í því að útbreiða
á ný birkiskóglendi sem þakti
a.m.k. fjórðung landsins við
landnám. Á rýru landi er
gjarnan kolefnislosun því þar er
gamall jarðvegur enn að rotna.
Ef landið klæðist birkiskógi
stöðvast þessi losun og binding
hefst í staðinn. Svona verkefni
eru því líka loftslagsverkefni.
Birkið er frumherjategund
sem sáir sér mikið út á eigin
spýtur ef hún fær til þess frið.
Birkið heldur því starfinu áfram
ef vel tekst til að koma því af
stað á nýjum svæðum.

Allir út að tína birkifræ
Í haust verða fræbox að finna
í verslunum Bónuss um
land allt. Einnig getur fólk
fengið box á starfsstöðvum
Landgræðslunnar og Skógræktarinnar. Hægt er að skila
fræjum í fræsöfnunartunnur
sem eru í Bónus og víðar. Þá
er tekið á móti fræi í starfsstöðvum Landgræðslunnar og
Skógræktarinnar. Sjá upplýsingar á birkiskogur.is.
Ef fólk leggur sjálft til poka
þá þarf að setja miða með upplýsingum um söfnunarstað
og dagsetningu – og muna að
loka pokunum vel. Ekki
nota plastpoka því
nýtínd og rök fræ
skemmast mjög
fljótt.
Efnið
verður að geta
andað.
Safna má
birkifræi frá
lokum ágúst
og
fram
í
byrjun október
eða svo lengi sem
reklar eru á birkitrjám. Yfirleitt hefur verið
mælt með frætínslu í september
og október, en í hlýjum árum
mætti byrja tínslu fyrr þ.e. frá
lokum ágúst.

Allar ræstingar

Steinteppahreinsun, teppahreinsun,
bón, gluggahreinsun o.fl.

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði
Cabas tjónaskoðun

Meirapróf
Endurmenntun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020

Sími 897 8444

Hreint um allt Suðurland

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar
Járnsmíði
Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

okuland.is

TAXI

Við ökum ykkur
hvert sem er.
Á.R. Taxi, Selfossi
Sími 482 1333

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

- Flutningaþjónusta -

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

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

Sími 772 6010

Þar sem fagmennirnir vinna
Vottað verkstæði
Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Betri vörur - betra verð

Útfaraþjónusta
Gísli G. Guðmundsson Svanhildur Eiríksdóttir

Elfar F. Sigurjónsson

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

Meirapróf í fjarnámi
hefst 16. sept. á netinu
okuskoli.is - thrainn@okuskoli.is - 892 9594

