
Miðvikudagur  18. maí 2022    1DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

Miðvikudagur 18. maí 2022Síðan 1968
55. árgangur

Sími 482 1944 · dfs@dfs.is · www.dfs.is
Eyravegi 25 · 800 SelfossNr. 2649

SVANSMERKIÐ

Prentgripur
1041 0858

Eyravegi 32 · Selfossi · Sími 480 1160
www.arvirkinn.is

Auglýsing

Fáðu
fagmann
í verkið

Háheiði 10, Selfossi
S. 699 1985 / 823 6656

Bindandi samkomulag um nýjan miðbæ í Þorlákshöfn

Elliði Vignisson, bæjarstjóri í Ölfusi 
og Karl Þráinsson, framkvæmda-
stjóri Arnarhvols.

Miðvikudaginn 11. maí und-
irrituðu fulltrúar Sveitar-

félagsins Ölfus og fulltrúar 
framkvæmdafélagsins Arnar-
hvols samkomulag um bygg-
ingu miðbæjar í Þorlákshöfn. 
Samkomulagið byggir á gild-
andi aðalskipulagi með áherslu 
á hvernig nýta má svæðið í 
kringum Selvogsbrautina til að 
skapa manneskjulegan og fall-
egan miðbæ. 

Hinn nýji miðbær mun rýsa 
norðan Selvogsbrautar. Hann 
mótast af 200 metra langri 
göngugötu þar sem gert er 
ráð fyrir uppbyggingu á skrif-
stofum, verslunum, þjónustu og 
íbúðabyggð auk nauðsynlegra 
opinna svæða og torga sem 
styðja við mannlíf og menn-
ingu. Þá stefna aðilar samkomu-
lagsins að samvinnu um bygg-
ingu fjölnota menningarsalar 
í hinum nýja miðbæ sem ef af 
yrði myndi m.a. nýtast fyrir tón-
listarviðburði og til sýninga á 

listmunum, ljósmyndum, safn-
amunum og fl.

Samkomulagið við Arnar-
hvol er með þeim hætti að Arn-
arhvoll skuldbindur sig til upp-
byggingar hins nýja miðbæjar 
á grundvelli deiliskipulags sem 
aðilar vinna í sameiningu þann-
ig að á svæðinu rísi eftirsóknar-
verð, hagkvæm og aðlaðandi 
byggð sem styrki Sveitarfélagið 
Ölfus í sessi sem eftirsóknar-

verðan búsetukost. Skýrt er 
tekið fram að skipulagsvaldið 
er eftir sem áður allt á hendi 
sveitarfélagsins eins og vera 
ber. Þá greiðir Arnarhvoll allan 
kostnað við framkvæmdina þar 
með allan kostnað við gatna-
gerð, götulýsingu, yfirborðsfrá-
gang og fl.

„Þorlákshöfn hefur vaxið 
hratt á seinustu árum. Þar 
hefur mikil áhersla verið lögð 
á uppbyggingu atvinnulífsins 
og mörg lofandi verkefni sem 
þegar er byrjað að vinna að. Í 
samfélaginu er ríkur vilji til að 
standa vel að uppbyggingu og 
sterk vitund um mikilvægi þess 
að saman fari fjölgun íbúa og 
uppbygging á mannlífi, menn-
ingu og þjónustu. Arnarhvoll 
hefur metnað til að taka þátt 
í þessari uppbyggingu með 
íbúum og stjórnendum sveitar-
félgsins,“ segir Karl Þráinsson, 
framkvæmdastjóri Arnarhvols.

„Í framhaldi af uppbyggjandi 

samtali milli sveitarfélagsins og 
Arnarhvols, um m.a. þá miklu 
uppbyggingu sem hér er að eiga 
sér stað lýsti Arnarhvoll áhuga 
sínum á að standa að metnaðar-
fullri uppbyggingu nýs miðbæj-
arkjarna í Þorlákshöfn. Við sem 
hér búum þekkjum vel hversu 
öflugt mannlífið í Þorlakshöfn 
er. Nýi miðbærinn okkar mun 

án vafa bjóða upp á umhverfi 
sem laðar til sín fólk, eykur 
þjónustustigið og eflir mannlíf 
og menningu. Ég er bjartsýnn á 
að við getum lokið hönnun og 
skipulagi á þessu svæði núna 
strax í haust og fljótlega upp úr 
því geti framkvæmdir hafist,“ 
segir Elliði Vignisson, bæjar-
stjóri Ölfuss.

Mikil gróska í byggingu
íbúðarhúsnæðis í Vík

Gera má ráð fyrir að fram-
kvæmdir hefjist við bygg-

ingu 32 íbúða í Vík á þessu ári. 

7 íbúðir í vestur hluta Víkur og 

fjölbýlishús við Sléttuveg. Fleiri 
lóðum hefur verið úthlutað sem 
vænta má að framkvæmdir hefj-
ist á á næstu mánuðum. Vonir 
standa til þess að þetta muni 
létta á þeirri þörf sem er á hús-
næðismarkaði en huga þarf að 
fjölbreyttari húsnæðiskosti. Eins 
og hefur komið fram, þá hefur 
Mýrdalshreppur skrifað undir 

og mannvirkjastofnun varðandi 
samstarf um byggingi íbúða 
t.d. með stofnframlagi sem auð-
velda fyrstu kaup, leiguíbúðir í 

reknar af opinberu leigufélagi. 
Stefnt er að því að það verkefni 
fari af stað strax eftir kosningar.

Local hefur opnað á Selfossi
Veitingastaðurinn Local opnaði 
glænýjan veitingastað í sama 
húsnæði og Lyfa, við Austur-

Á Local er áhersla lögð á að 
bjóða hollan og ferskan skyndi-

bita sem samanstendur aðal-
lega af salötum, samlokum og 
súpum, en viðskiptavinir geta 

-
munandi tegundir af salötum 
úr salatbarnum sem er helsta 

einkenni staðarins. Fyrsti Lo-
cal staðurinn opnaði árið 2013 í 
Borgartúni í Reykjavík og síðan 
þá hafa 5 staðir bæst við, en nýji 
staðurinn er sá fyrsti sem opnar 
utan höfuðborgarsvæðisins.
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NÚ GETURÐU 
LÁTIÐ DRAUMINN 

RÆTAST
UMFÍ leitar að skemmtilegu starfsfólki í 
Ungmennabúðir UMFÍ á Laugarvatni. Þangað 
koma mörg hundruð ungmenni úr 9. bekk 
grunnskóla af öllu landinu á hverju skólaári.

Leiðbeinandi:

     Háskólapróf kostur en ekki skilyrði.
     Brennandi áhugi á því að vinna með 
     ungmennum.
     Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði.
     Gleði og létt lund.

Kátur matráður í mötuneyti:
  
     Ástríðu fyrir því að elda góðan og hollan     
     mat á hverjum degi.
     Gleði og hamingju yfir pottum og pönnum.
     Sveigjanleika í öllum verkefnum.

Allt starfsfólk þarf að uppfylla skilyrði 
Æskulýðslaga um starf með börnum og hafa 
hreint sakavottorð.

Sigurður Guðmundsson, forstöðumaður  
Ungmennabúða UMFÍ, veitir upplýsingar í 
síma 861 3379. 

Umsóknir sendist á siggi@umfi.is 
fyrir 31. maí næstkomandi.

Matkráin vill ráða starfskraft í eldhús.
Í starfinu felast ýmis störf tengd 
matreiðslu auk þrifa og uppvasks.

Kyn, þjóðerni og aldur skiptir ekki 
máli, en vinnugleði og stundvísi vega 
þungt.

Upplýsingar á staðnum eða í síma 
483 1105 eða 898 4909

Matkráin
Breiðumörk 10
Hveragerði.

Laugardaginn 21. maí nk. 
klukkan ellefu verður nýtt 

upplýsingaskilti afhjúpað að 
Flóðgátt Flóaáveitunnar upp 
við vegamótin á Brúnastaða-
vegi þar sem farið er inn á 
Þórsveg. Þórsvegur liggur eftir 
ruðningi Vélaskurðarins austur 
að inntaksmann-virki Flóaá-
veitunnar, á Brúnastaðaflötum. 
Upplýsingaskiltið er hannað af 
Birni G. Björnssyni hönnuði. 

Vegurinn sem liggur að 
Flóðgáttinni fær nú nafnið 
Þórsvegur, í höfuðið á Þór Vig-
fússyni skólastjóra Fjölbrauta-
skóla Suðurlands á Selfossi. 
Þór var frumkvöðull og tillögu-
maður að vegagerðinni en hann 
var oft leiðsögumaður hópa 
sem fóru að skoða Flóðgáttina 
og fræðast um Flóaáveituna, 
en veginn vígði Ögmundur 
Jónasson samgönguráðherra á 
85 ára afmæli Flóaáveitunnar 
árið 2012. Þar flutti Þór eina 
af sínum síðustu ræðum sem 
var eftirminnileg, en hann lést 
2013. Þór var sagnamaður, 
hann sagði gjarnan að fyrsti 

tunglfarinn Neil Armstrong 
hefði bætt við eftir að hafa sagt 
,,þetta er lítið skref fyrir mann 
en risastökk fyrir mannkynið.“ 
Ég sé tvö mannvirki á jörðinni, 
annað er Kínamúrinn og hitt er 
Flóaáveitan. 

Hildur Hákonardóttir hann-
yrðakona og ekkja Þórs mun 
afhjúpa skiltið, við hátíðlega 
athöfn kl. 11.00 á laugardaginn 
kemur. Ragnheiður Gló Gylfa-
dóttir fornleifafræðingur flytur 
ávarp. Framkvæmdir við Flóaá-
veituna hófust  hinn 7. maí 
1922 fyrir eitt hundrað árum. Þá 
jókst grassprettan  og heyfengur 
í Flóanum. Mjólkur-kúnum 
fjölgaði og mjólkin óx. Mjólk-
urbú Flóamanna reis og tók til 
starfa 1929 en það hefur verið 
endurreist í miðbæ Selfoss. 
Kaupfélag Árnesinga tók til 
starfa 1930 og Selfossbyggðin 
óx og dafnaði í framhaldinu og 
,,smjör draup af hverju strái,” í 
Flóanum. Sá hinn merki maður 
Egill Thorarensen varð kaup-
félagsstjóri og leiddi þessi syst-
urfyrirtæki næstu þrjátíu árin. 

Ferðafélag Íslands efnir til  
göngu að Flóðgáttinni að athöfn 
lokinni, fótafúnir aka. Þar mun 
stjórn Flóaáveitufélagsins opna 
fyrir áveituvatnið úr Hvítá inn á 
kerfi áveitunnar með dúnkröft-
um, tilkomumikil sjón. Allir eru 
velkomnir að taka þátt í athöfn-
inni og göngunni að Flóðgátt-
inni undir leiðsögn Flóamann-
anna Guðna Ágústssonar og 
Guðmundar Stefánssonar ásamt 
Birgi Jónssyni jarðfræðingi.

Þórsvegur og Upplýsingaskilti að 
Flóðgátt Flóaáveitunnar

Forsetafrú Íslands, Eliza 
Reed, mun flytja setn-

ingarávarp á opnu málþingi 
SIGURHÆÐA – þjónustu við 
þolendur kynbundins ofbeldis á 
Suðurlandi – sem haldið verður 
19. maí nk. á Hótel Selfossi og 
ber yfirskriftina Fram úr björt-
ustu vonum. Þá mun félags-
málaráðherra, Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson einnig ávarpa 
málþingið.

Málþingið er haldið í tilefni 
þess að SIGURHÆÐIR hafa 
núna verið starfandi í meira 
en eitt ár, en fyrst og fremst í 
tilefni þess að kynnt 
verður í fyrsta skipti 
óháð úttekt Kristínar 
Önnu Hjálmarsdóttur 
frá Háskóla Íslands á 
starfseminni. Kristín, 
sem hefur mikla 
reynslu af sambæri-
legum úttektum, hefur 
fylgt SIGURHÆÐUM 
frá undirbúningsstigi 
og í innleiðingunni allt 
fram á þennan dag. Í 
kynningunni kemur 
fram mat samstarfsað-
ila, skjólstæðinga og 
fleiri á árangri SIG-
URHÆÐA og nýting á 
þjónustunni. Tilgang-
urinn með matinu er að 
veita vísbendingar um 
hvernig æskilegt sé að 
þróa SIGURHÆÐIR 
til framtíðar, en ekki 
síst að veita styrkveit-
endum og samstarfs-

aðilum sem í flestum tilfellum 
eru opinberir aðilar á Suður-
landi, gegnheilar upplýsingar 
til að byggja stefnumörkun sína 
gagnvart SIGURHÆÐUM á.

Á málþinginu verður einnig 
gerð grein fyrir nálgun SIGUR-
HÆÐA í meðferðarstarfinu, en 
SIGURHÆÐIR hafa þá miklu 
sérstöðu miðað við sambærileg 
úrræði á landinu að veita sér-
hæfða meðferð sem bæði fer 
fram í hópastarfi og í EMDR 
áfallameðferð. 

Að SIGURHÆÐUM standa 
öll sunnlensku sveitarfélögin 

fimmtán, Heilbrigðisstofnun 
Suðurlands, lögregluembættin 
á Suðurlandi og í Vestmanna-
eyjum, sýslumannsembættin 
á Suðurlandi og í Vestmanna-
eyjum, Kvennráðgjöfin og 
Mannréttindaskrifstofa Íslands 
auk Soroptimistaklúbbs Suður-
lands.

Málþingið er öllum opið og 
eru nánari upplýsingar á Fa-
cebook-síðu SIGURHÆÐA.

Hildur Jónsdóttir
verkefnisstjóri SIGURHÆÐA

Opið málþing SIGURHÆÐA 
– tíðinda að vænta

Guðni Ágústson
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2021 - 2024

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

Starfshlutfall er breytilegt eftir þörfum.
Umsóknarfrestur er til og með 23. maí nk.
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar: Ragnheiður Guðmundsdóttir, hveragerdi@vinbudin.is – 560 7887  
og Thelma Kristín Snorradóttir, starf@vinbudin.is – 560 7700.

Hæfniskröfur
• Jákvæðni og góð þjónustulund
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af verslunarstörfum er kostur

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

ÁTVR rekur 51 Vínbúð 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.

Lífleg sumarvinna fyrir 
tvítuga og eldri

SUMAR
VINNUR ERU

SKEMMTILEGRI
EN AÐRAR

VÍNBÚÐIN HVERAGERÐI

Vínbúðin Hveragerði leitar að jákvæðum og röskum einstaklingum 
sem eru tilbúnir að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

BUXNADAGAR
TISKUVERSLUN.IS - AFSLÁTTARKÓÐI ER BUXUR20

MIÐVIKUDAG 18. MAÍ - ÞRIÐJUDAGS 24. MAÍ
AFSLÁTTUR AF ÖLLUM BUXUM

MM

Hugrún geðfræðslufélag er að gefa út 
hlaðvarp að heitinu Hugvarpið en fyrsti 

þátturinn var birtur þann 13. maí. Félagið er 

og snýr öll starfsemi félagsins að því að 
bæta geðheilsu ungmenna á Íslandi og auka 
aðgengi að upplýsingum um geðheilsu. 

heldur staðlaðan fyrirlestur í öllum fram-

auka aðgengi að geðfræðslu.
Nú sem aldrei fyrr er sérlega mikilvægt 

-
kenni geðraskana og vita hvert á að leita 
ef eitthvað kemur upp. Uppbygging Hug-

-
fraedsla.is. Á síðunni er fræðsluefnið sett 
fram með skýrum hætti og á mannamáli. 

Markmið okkar með hlaðvarpinu er að gera 

væri hægt að hlusta og læra meira um geð-

Hugrún geðfræðslufélag telur geð-
fræðslu gríðarlega mikilvæga þar sem hún 

dregið úr alvarleika vandans og auðveldað 

treysta þegar þau upplifa andlega erfiðleika. 
Í hlaðvarpinu verður fjallað almennt um 

-
þætti. Við höfum fengið til liðs við okkur 
fagaðila úr öllum áttum til að miðla þekk-

-
-

maður Hugrúnar.
Tölum meira um geðheilsu! Vefsíðu fé-

lagsins má finna á gedfraedsla.is

Fyrsti þáttur 
Hugvarpsins er 
kominn í loftið
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Hátíðisdagur við Flóaáveituna á 

Nýtt upplýsingaskilti verður afhjúpað að 
Flóaáveitunni á 

verður við Þórsveg

Brúnastaðavegi við Vélaskurðinn. Hildur 

ávarp
eftir Þórsvegi

Þar áveituvatn
úr . 

Stjórn Flóaáveitufélagsins

Vornámskeið í sundi
fyrir 5 og 6 ára börn (skólabörn velkomin) 
verður í Sundhöll Selfoss 7.-16. júní (kennt á 
morgnana)

Byrjendanámskeið í ungbarnasundi verður 
haldið frá 26.maí til 15. júní.

daga.

guggahb@simnet.is og í s-848-1626

Guðbjörg H. Bjarnadóttir íþróttakennari

Nýjar fréttir á 
hverjum degi!

Gunnlaugur Ingimarsson, iðu-
lega kallaður Gulli, lætur 

verkin tala. Gulli stofnaði Bóka-
búð Gulla og Pósthúsið í febrúar 
árið 2018. Seinna buðst honum 
líka að taka við nytjamarkaðnum 
á staðnum svo Gulli er nú sem 
fyrr segir Pósthússtjóri og bóka-
búðareigandi, ásamt því að sjá 
um nytjamarkaðinn og veglegu 
skrifstofuna sína. Gulli hefur 
búið á Sólheimum síðastliðin 
fjögur ár, en þar áður bjó hann 
í Reykjavík og flutti um tíma á 
Selfoss áður en hann settist að í 
Grímsnesinu. 

Þegar Gulli flutti til Sólheima 
lét hann reyna á ýmislegt en fann 
sig ekki á vinnustofunum. Hann 
segist þar af leiðandi hafa farið 
að velta því fyrir sér hvað vantaði 
inn í samfélagið og úr því varð 
Bókabúð Gulla og Pósthúsið til. 
„Sólheimar í Grímsnesi er staður 

með góðum félagsskap og starfs-
fólki sem veitir þjónustu til þeirra 
sem þurfa.“ Sólheimar sáu áður 
um rekstur pósthússins.

Það er bjart framundan að 
mati Gulla, en Menningarveislan 
á Sólheimum hefst í júní og 
er hann viss um að henni fylgi 
aukinn gestagangur og fleiri við-
skiptavinir í flottu búðina hans. 
„Það þekkja mig náttúrulega allir 
í sveitinni, út um allt land, ég hef 
fengið rosalega góðar viðtökur 
frá öllum, fólk hrósar mér fyrir 
það hvað búðin sé fín, hvað ég 
hafi staðið mig.“

Engu er sóað hjá Gulla
Umhverfið í Sólheimum er óvið-
jafnanlegt og er mikið lagt upp-
úr endurvinnslu, þess vegna er 
nytjamarkaðurinn mikið þarfa-
þing í svona samfélag.
„Allar vörur hérna eru notaðar 

sem við fáum allstaðar frá. Það er 
mikið hringt í mig. Þessi búð er 
mjög þekkt í öllum sveitum út um 
allt land, besta búðin á Íslandi má 
nú segja. Ég tek við næstum öllu 
nema fötum og vídeóspólum, ég 
er hættur með það. Allir eru vel-
komnir, dót er velkomið. Svo er 
bara að tala við mig ef eitthvað 
kemur uppá í sambandi við búð-
ina eða markaðinn.“ Segir Gulli.

Búðin hans Gulla er opin á 
milli 9:00-16:00 á virkum dög-
um og 11:30-16:00 um helgar, 
en hægt er að hafa samband við 
Gulla í síma 894-8655 eða á fa-
cebook síðunni Bókabúð Gulla 
ef fólk vill gefa fallega eða nyt-
samlega hluti í góðan málstað. 
Hafa ber í huga að plássið er tak-
markað. Allur ágóði af sölunni 
hjá Gulla rennur í sundlaugar-
sjóð. -HGL

Svo miklu meira en bókabúð
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EFLA leitar að öflugum stjórnanda til að leiða starfsemi EFLU á Suðurlandi. 
Höfuðstöðvar EFLU á Suðurlandi eru á Selfossi, en einnig er starfsstöð á Hellu.

STARFSSVIÐ SVÆÐISSTJÓRA

• Leiðir svæðisteymi EFLU á Suðurlandi, sem ber ábyrgð 

á daglegri starfsemi og rekstri

• Ábyrgð á markaðsmálum, mannauðsmálum, rekstri og þróun 

• Leiðir stefnumótun og framþróun á svæðinu og er þátttakandi 

í stefnumótun og þróun EFLU í heild

• Tryggir samræmingu og samstarf svæðisins við EFLU í heild

• Sinnir sérfræðiþjónustu við viðskiptavini í samræmi við menntun og reynslu

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Leiðtogahæfileikar og mikil færni í mannlegum samskiptum

• Menntun sem nýtist í starfi, framhaldsnám á háskólastigi t.d. 

í verkfræði eða öðrum tæknigreinum er æskileg

• Reynsla og árangur í leiðandi hlutverkum, stjórnun og rekstri

• Stefnumótandi og árangursmiðuð hugsun

• Hæfileikar til að skapa sterka liðsheild

Ef þú leitar að afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðum starfsvettvangi 
í alþjóð-legu umhverfi og hressu samstarfsfólki þá gætum við átt samleið.

Öll starfsemi EFLU byggir á teymishugsun þar sem samvinna, þátttaka og sam-
ábyrgð í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Þannig vinnum við að fjölbreyttum 
verkefnum í teymum þvert á svið og svæði. EFLA er jafnlaunavottað fyrirtæki með 
skýra jafnréttisstefnu og leitast við að jafna kynjahlutfall innan hinna ýmsu starfa 
hjá okkur. Í stjórnendateymi EFLU eru karlar í meirihluta og hvetjum við því önnur 
kyn sérstaklega til að sækja um.

Umsókn og kynningarbréf, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, 

skal berast rafrænt í gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is/laus-storf, fyrir 

22. maí 2022. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Nánari upplýsingar 

veitir Ingibjörg Sigrún Stefánsdóttir sviðsstjóri Mannauðs (iss@efla.is).

efla.is/laus-storf412 6000

Svæðisstjóri á Suðurlandi
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HÚS í bæ HÚS í borg HÚS í sveit

Austurvegi 26, 800 Selfoss

Kerhólsskóli
Kerhólsskóli auglýsir eftir kennurum skólaárið 
2022-2023.
Í skólanum eru rúmlega sjötíu nemendur í frá eins 
árs og upp í 10. bekk. Í Kerhólsskóla er lögð áhersla á 
einstaklingsmiðað nám, teymiskennslu og útinám. 
Unnið er samkvæmt hugmyndafræði „Uppeldi til 
ábyrgðar“. Leitað er eftir sjálfstæðu og drífandi 
fólki með mikla þekkingu og áhuga á skólastarfi.

Eftirtaldar stöður eru lausar til umsóknar:
Stuðningskennari með áherslu á íslensku sem annað mál, 
100% starf.
List og verkgreinakennari  (smíði, textil, leir o.fl.), 100% 
starf
Umsjónarkennari á yngsta stig ásamt 
heimilisfræðikennslu í öllum árgöngum, 100% starf.
Umsjónarkennari á mið stig ásamt náttúrufræðikennslu 
á elsta stigi og verkefnastjórn Grænfána, 100% starf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Leyfisbréf til kennslu 
Frumkvæði og hæfni til að skipuleggja nám í fjölbreyttum 
nemendahópi þar sem allir fá að njóta sín á eigin 
forsendum. 
Góð hæfni í samskiptum, jákvæðni og sveig janleiki í starfi
Færni í að vinna í teymum og að fjölbreyttum verkefnum.
Þekking á Uppeldi til ábyrgðar.
Góð íslenskukunnátta

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Umsókn um störfin skal fylg ja skrá yfir menntun og 
starfsferil og afrit af leyfisbréfi, kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með rök-
stuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið og upp-
lýsingar um umsagnaraðila. Fólk af öllum kynjum 
er hvatt til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2022. 
Nánari upplýsingar veitir Jóna Björg Jónsdóttir, 
skólastjóri í síma 480-5520 og jonabjorg@ker-
holsskoli.is Umsóknir sendist á netfangið jona-
bjorg@kerholsskoli.is

Það var gott að vakna á mánu-
dagsmorgni í fallega bænum 

mínum í 11 gráðu hita og glaða-
sólskini eftir stutt kuldakast 
dagana á undan. Á laugardeg-
inum höfðu bæjarbúar gengið til 
kosninga og fellt hreinan meiri-
hluta Sjálfstæðisflokksins til 16 
ára. Þegar þetta er skrifað standa 
yfir viðræður Okkar Hveragerð-
is og Framsóknar um myndun 
nýs meirihluta. 

Um leið og ég óska sigurveg-
urum kosninganna til hamingju 
með gæsilega framgöngu vil ég 
þakka fráfarandi bæjarstjóra, 
Aldísi Hafsteinsdóttur fyrir 
mikilsvert framlag til bættrar 
ásýndar bæjarnins. Hveragerðið 
mitt hefur satt að segja aldrei 
verið fallegra á að líta.

Nýs meirihluta bíður hins 
vegar brýnt verkefni – að styrkja 
innra starf stjórnsýslu og stofn-
ana í bænum. Í því verkefni tel 
ég mikilvægt að líta sérstaklega 
til eftirfarandi þátta: 

• Starfsfólk hvers sveitarfélags 
er fyrst og síðast mann-
auður en ekki kostnaðarliður. 
Kjarabætur lykilstarfsmanna 

í láglaunastéttum eru þannig 
ekki stórslys heldur gríðar-
legt fagnaðarefni. 

• Þróun atvinnumála skyldi 
nálgast með því að móta 
framtíðarsýn og stefnu í sam-
vinnu við vini okkar í ná-
grannasveitarfélögunum en 
ekki láta duga að taka vel á 
móti þeim sem tilfallandi 
banka upp á. 

• Hlutverk bæjarstjórnar skyldi 
ávallt vera að skapa íbúum 
styðjandi samfélag um ný-
sköpun og frumkvöðlastarf  
- en aldrei að leggja stein í 
götu þeirra. 

• Nauðsynlegt er að virkja 
mannauð innan raða sitjandi 
bæjarfulltrúa þvert á flokka. 

• Mikilvægt er að tryggja 
bæjarfulltrúum aðgengi að 
bestu fáanlegu upplýsingum 
og svigrúm til ígrundunar í 
hverju máli. 

Ekki efast ég um að nýr meiri-
hluti sjái fyrir sér að vera vak-

inn og sofinn yfir verkefnum 
og hagsmunum Hvergerðinga 
næstu fjögur árin. Það er gott. 
Mest er þó um vert að gera ekki 
einungis sitt allra besta sjálfur 
heldur bera einnig kennsl á 
mannauðinn í stofnunum bæjar-
ins og treysta og fagna faglegu 
sjálfræði þess úrvals sem þar 
hefur valist til starfa. 

Megi allar góðar vættir fylgja 
nýjum meirihluta Hveragerðis-
bæjar okkur öllum til heilla. 

Soffía Valdimars, 
Hvergerðingur og lektor við 
Félagsvísindasvið Háskóla 

Íslands. 

Vor í Hveragerði

Það virðist vinsælt nú um 
stundir að berja á heilbrigð-

iskerfi landsmanna og hallmæla 
því við hvert tækifæri. Ég vil til 
mótvægis því lýsa góðri reynslu 
minni af þjónustu heilbrigðis-
kerfisins undanfarið, án þess þó 
að kasta rýrð á upplifun þeirra 
sem hafa aðra sögu að segja. Því 
engin tvö tilvik eru nákvæm-
lega eins, sem berast á borð 
heilbrigðisstarfsfólks, og ekkert 
kerfi er án hnökra..

Í upphafi þessa árs greindist 
ég með krabbamein á raddbönd-
unum en misserin þar á undan 
hafði læknir Landspítalans 
fylgst reglulega með ástandi 
þeirra. Það kom sér afar vel að 
meinið greindist á forstigi og 
hafði ekki dreift sér út til annarra 
vefja líkamans. Eftir tvær vikur 
var komin áætlun um meðferð 
og þá hófst afar vandað kynn-
ingarstarf og upplýsingaviðtöl 
við lækna og hjúkrunarfræðinga 

á hinum ýmsum sviðum. Við tók 
geislameðferð alla virka daga í 
röð í 35 skipti. Allt gekk það 
eftir sem fagfólkið hafði sagt 
mér um meðferðina fyrirfram. Á 
meðan á henni stóð var stöðugt 
fylgst með líðan minni og eftir-
lit og upplýsingaflæði var sam-
fellt. Að meðferð lokinni tók við 
eftirlit af hálfu lækna og hjúkr-
unarfólks. Allur þessi ferill gekk 
fullkomlega snurðulaust og allar 
tímasetninga stóðust fullkom-
lega. Fyrir nokkrum dögum 
voru raddböndin mynduð og þar 
var ekki að sjá nokkur ummerki 
eftir krabbameinið. Engin lyfja-
meðferð og að svo stöddu ekki 
talin þörf á frekari meðferð. 
Ég verð síðan í stöðugu eftirliti 
hjá lækni Landspítalans, fyrst á 
tveggja mánaða fresti síðar með 
lengra millibili og alls í fimm 
ár. Framkoma lækna á Land-
spítalanum og hjúkrunarfólks 
á geisladeildinni var einstak-

lega fagleg og vinsamleg. Við-
mótið og elskulegheitin munu 
varðveitast í huga mér og fjöl-
skyldu minnar um ókomna tíð, 
og allt þetta fólk var greinilega 
þrautþjálfað í sínum víðtæku og 
vandasömu verkefnum. Gangi 
þeim allt í haginn.

Sveinn Runólfsson,
fyrrverandi landgræðslustjóri.

Lofa skal það sem vel er gert

Jakob Árnason er um þessar 
mundir að sýna 19 olíuverk í 

bókasafni Hveragerðis. Mynd-
efnið er eins og í fyrri sýningum 
Jakobs sótt í náttúru landsins, 
Jakob er að mestu sjálfmennt-
aður í málaralistinni, sem hann 
hefur stundað í 15 ár en síðustu 
árin hefur hann sótt námskeið 
hjá Myndlistaskóla Kópavogs, 
auk annara styttri námskeiða.

Jakob er búsettur í Hvera-
gerði og er félagi í Myndlistar-
félagi Árnesinga og myndlistar-

félaginu Litka. Hann hefur tekið 
þátt í 5 samsýningum en þetta er 
hans 3. einkasýning. Sýningin 

er opin á opnunartíma bóka-
safnsins og stendur allavega út 
maí mánuð.

Vorsýning á bókasafninu í Hveragerði
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Taktu þátt í laufléttum leik
Klipptu út þennan part og skilaðu í BYKO Selfoss þegar þú kemur í hádegisborgarann hjá okkur, 
miðvikudaginn 25. maí milli 12 og 14. Þá áttu möguleika á að vinna þetta glæsilega Napoleon 
rafmagnsgrill að verðmæti 49.895 kr.

GLEÐILEGT
SUMAR!

_____________________________________________ Sími: _______________________

Netfang:__________________________________________LE
IK
UR

EIGUM VIÐ AÐ 
RÆÐA MÁLIN 
YFIR BORGARA?
Við bjóðum í hádegisveislu miðvikudaginn 
25. maí í verslun BYKO milli 12 og14.  
Sölumenn byggingavöru verða á staðnum 
milli 12 og 18 og sitja fyrir svörum

Grillvagninn sér um veitingarnar

Með því að haka í boxið gefur þú BYKO leyfi til að senda þér markaðsefni á vegum BYKO á skráð netfang
hér fyrir ofan. Hægt er að breyta skráningu eða afskrá sig af listanum hvenær sem er með því að smella á 
viðeigandi hlekk neðst í hverjum pósti eða hafa samband við okkur á byko@byko.is. Persónuverndarstefnu 
BYKO má finna á www.byko.is/personuverndarstefna

20%
afsláttur

25.-29. maí

KlæðningarCLT einingahús Álgluggar Timburgluggar Stálgrindarhús

BLÁR BOSCH
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Vélamenn og meiraprófsbílstjórar
Þjótandi ehf. óskar eftir vélamönnum með 
vinnuvélaréttindi og bílstjórum með meira-
próf. Erum með fjölbreytt verkefni og góða 
verkefnastöðu. 

Um framtíðarstörf er að ræða. 

Upplýsingar í síma 893-9190 eða á tölvu-
pósti tjotandi@simnet.is 

Síðastliðin 16 ár höfum við í 
D-listanum farið með meiri-

hluta við stjórn bæjarins á mesta 
uppbyggingatíma í sögu Hvera-
gerðisbæjar. Íbúum og íbúðum 
hefur fjölgað gríðarlega og upp-
bygging innviða hefur verið í 
takt við þá aukningu, atvinnu-
tækifærum fjölgað og framund-

an eru mörg spennandi tækifæri 
sem við bæjarfulltrúar D-list-
anum höfum unnið að síðustu ár.

Frá því að framboðslisti 
D-listans var kynntur í mars og 
til kjördags höfðum við fram-
bjóðendur listans lagt nótt við 
dag við að kynna það sem við 
höfðum gert á liðnu kjörtíma-
bili og kynnt okkar stefnumál til 
næstu fjögurra ára. Í kosninga-
baráttunni lögðum við áherslu 
á málefnin. Við héldum okkar 
hefðbundnu viðburði, hringdum 
og ræddum við fólk á förnum 
vegi og heimsóttum þau öflugu 
fyrirtæki sem eru í sveitarfélag-
inu.

Við erum afskaplega stolt 
af þessum hópi frambjóðenda 
D-listans og okkar stóra neti 
stuðningsmanna, við unnum 
saman sem ein heild. Þrátt fyrir 
allt þetta tapaðist meirihlut-

inn og augljóst að kjósendur í 
Hveragerði vildu breytingar. 
Vissulega svekkjandi niður-
staða, en svona virkar lýðræðið 
og við tökum því.

Horfum til framtíðar
Framundan er spennandi kjör-
tímabil með krefjandi áskor-
unum. Við þá 572 Hvergerðinga 
sem kusu D-listann segjum 
við, takk fyrir stuðninginn! Við 
munum leggja okkur fram við 
að koma áfram þeim málum sem 
við lögðum áherslu á í kosninga-
baráttunni og við munum veita 
þeim sem munu fara með stjórn 
bæjarins mikið aðhald.

Við óskum O-listanum og 
Framsókn til hamingju með 
þeirra árangur í kosningunum 
og okkur hlakkar til samstarfs-
ins á komandi kjörtímabili.

Takk fyrir
Alda Pálsdóttir
 
Bæjarfull-
trúi D-listans í 
Hveragerði

Friðrik Sigur-
björnsson

Bæjarfull-
trúi D-listans í 
Hveragerði

Síðastliðinn vetur hafa nemend-
ur í landafræði unnið verkefni 
þar sem þeir taka fyrir vanda-
mál sem tengist nærumhverfi 
þeirra og hafinu. Þeir þurfa að 
rannsaka vandamálið og reyna 
að finna leiðir til að leysa það 
eða fjalla um það á gagnrýninn 
hátt. Mörg frábær verkefni hafa 
verið unnin á báðum önnum þar 
sem hannaðar hafa verið heima-
síður, gerðar skoðanakannanir, 
búnir til hlaðvarpsþættir, samd-
ar fréttagreinar og ótal margt 
annað áhugvert. Nemendum 
hefur svo gefist tækifæri til að 
senda verkefni sín í samkeppni 
sem Landvernd stendur fyrir og 
kallast Umhverfisfréttafólk. Það 
er í raun stór samkeppni sem 
gefur tækifæri á að kynna sér 
umhverfismál og koma á fram-

færi til almennings. Verkefnið 
er rekið í 44 löndum um allan 
heim.

Á dögunum fór fram verð-
launaafhending fyrir bestu verk-
efnin og er gaman að segja frá 
því að Fjölbrautaskóli Suður-
lands komst í fimm skóla úrslit. 
Það voru þau Bjarni Már Stef-
ánsson og Kolbrún Rósa Gunn-
arsdóttir sem áttu verkefnið sem 
komst í úrslit. Það kallast Lang-
reyður í Skötubótinni. Þau rann-
sökuðu hvað verður um hvali 
sem reka á land og skrifuðu 
um það frétt sem birtist í Dag-
skránni, fréttablaði Suðurlands, 
í vetur. Auk þess skrifuðu þau 
ítarlega greinagerð þar sem 
þau fjölluðu um heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna og hvernig 
verkefnið þeirra tengist þeim.

Að lokum sigraði þó Tækni-
skólinn með verkefnið Grænó-
pólý-grænir puttar. Engu að 
síður er þetta glæsilegur árangur 
hjá nemendum Fjölbrautaskóla 
Suðurlands.

 FSU/hek/jöz

Fjölbrautaskóli Suðurlands í 
fimm skóla úrslit

Eftir hádegismat 9. maí var 
opnuð listasýning í matsal 

Menntaskólans að Laugar-
vatni. Þar höfðu nemendur í 
myndlistaráfanga komið upp 
verkum eftir sig á þartilgerðum 
sýningarveggjum. Einnig voru 
þrjár stórar samstarfsmyndir 
þar sem nokkrir nemendur tóku 
sig saman og máluðu saman 
mynd. Voru þetta myndir með 
þemum sem snérust um skóla-
lífið.

Heiða byrjaði að kynna 
myndirnar og segja frá því 
sem hægt var að sjá. Eftir góða 
kynningu hjá henni kynnti Leó 
upptökuáfanga og fékk nem-
endur eitt í einu til að kynna 
sín lokaverkefni og voru síðan 
verk þeirra spiluð eitt af öðru 
við góðar undirtektir. Eftir það 
gekk fólk um og skoðaði á sín-

um hraða myndir og hlustaði á 
lögin.

Heiða og Leó voru mjög stolt 
af nemendum sínum og verkum 
þeirra. Þetta eru algjörir snill-

ingar! Og rætt var að fá að hafa 
þessar myndir lengur til að lífga 
upp á matsalinn.

Menntaskólinn að Laugarvatni

Listsýning opnuð í matsal ML
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ÞÉR ER BOÐIÐ
Í SUMARGLEÐI 
Í LYFJU SELFOSSI
24. MAÍ
Okkur langar að bjóða þér í endurbætta Lyfju Selfossi, 
hjá okkur færð þú allt sem þú þarft fyrir heilbrigði og vellíðan. 
Við leggjum áherslu á þekkingu, gæðavörur og persónulega 
þjónustu.

20% AFSLÁTTUR
• af öllum húð- og snyrtivörum
• af öllum vítamínum

Kynningar á lífrænum húðvörum frá Mádara og frönsku 
húðlækningarvörunum La Roche Posay og Vichy frá kl. 15.

Veglegir kaupaukar og léttar veitingar í boði. 

Komdu og fagnaðu með okkur. 

Kveðja starfsfólk
Lyfju Selfossi

Opið 10-18 virka daga, 10-14 laugardaga og 11-14 sunnudaga
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Niðurstöður sveitarstjórnar-
kosninganna 2022

% Fulltrúar

T - T-listinn 70,2% 5

Þ - Þ-listinn 29,8% 2

Íbúafjöldi 1. janúar 2022: 1.164 - Á kjörskrá: 794 - Kjörsókn: 72,5%

Sveitarstjórnarfulltrúar: Helgi Kjartansson (T), Stefanía Hákonardóttir (T), Anna Greta Ólafsdóttir (Þ), Sveinn Ingi 
Sveinbjörnsson (T), Guðrún Svanhvít Magnúsdóttir (T), Jón Forni Snæbjörnsson (Þ) og Guðni Sighvatsson (T).

BLÁSKÓGABYGGÐ

Íbúafjöldi 1. janúar 2022: 261 - Á kjörskrá: 179 - Kjörsókn: 72,6%

ÁSAHREPPUR
Sveitarstjórnarfulltrúar:
Ísleifur Jónasson (76) - Helga Björg Helgadóttir (62) - Nanna Jónsdóttir (61) - Þráinn Ingólfsson (56) - Kristín Hreinsdóttir (40)

Kerhólsskóli
Kerhólsskóli auglýsir eftir skólaliða í 100 % stöðu 
skólaárið 2022-2023. Um er að ræða ræstingu á 
húsnæði grunnskóladeildar, gæslu í frímínútum og 
frístund. 

Í skólanum eru rúmlega sjötíu nemendur í frá 
eins árs og upp í 10. bekk. Í Kerhólsskóla er lögð 
áhersla á einstaklingsmiðað nám, teymiskennslu 
og útinám. Unnið er samkvæmt hugmyndafræði 
„Uppeldi til ábyrgðar“. Leitað er eftir sjálfstæðu 
og drífandi fólki með áhuga á skólastarfi.

Hæfniskröfur:
Góð hæfni í samskiptum, jákvæðni og 
sveig janleiki í starfi
Frumkvæði og sjálfstæði í 
vinnubrögðum.
Áhugi á fræðalu og velferð barna.
Góð íslenskukunnátta.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknum um störfin skal fylg ja skrá yfir með-
mælendur.

Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2022. 
Nánari upplýsingar veitir Jóna Björg Jónsdóttir, 
skólastjóri í síma 480-5520 og jonabjorg@ker-
holsskoli.is Umsóknir sendist á netfangið jona-
bjorg@kerholsskoli.is

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Gyða Huld Björnsdóttir,
Grænumörk 5, Selfossi

Lést á hjúkrunarheimilinu Lundi 
Hellu miðvikudaginn 27. apríl.

Jón Ágústsson
 Björn Hansen Edda Haraldsdóttir
 Ingibjörg Jónsdóttir Ragnar Aðalsteinsson
 Sigrún Jónsdóttir 
 Ágúst Þór Jónsson Hulda Stefánsdóttir
 Örvar Þór Jónsson  

Barnabörn og barnabarnabörn

Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Við þökkum sérstaklega starfsfólki á Lundi góða 

umönnun, hlýhug og vináttu.

Fáðu tilboð í auglýsingarnar
Auglýsingasíminn er 482 1944

Íbúafjöldi 1. janúar 2022: 694 - Á kjörskrá: 500 - Kjörsókn: 80,2%

Sveitarstjórnarfulltrúar: Árni Eiríksson (I), Sigurjón Andrésson (T), Hulda Kristjánsdóttir (I), 
Walter Fannar Kristjánsson (T) og Elín Höskuldsdóttir (I).

% Fulltrúar

I - Framfaralistinn 66,4% 3

T - T-listinn 33,6% 2

FLÓAHREPPUR

Sveitarstjórnarfulltrúar: Ása Valdís Árnadóttir (E), Ragnheiður Eggertsdóttir (G), Björn Kristinn Pálmarsson (E), 
Dagný Davíðsdóttir (G) og Smári Bergmann Kolbeinsson (E).

Íbúafjöldi 1. janúar 2022: 525 - Á kjörskrá: 395 - Kjörsókn: 74,4%

% Fulltrúar

E - E-listi 51% 3

G - G-listi 49% 2

GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPUR

Sveitarstjórnarfulltrúar: Bjarney Vignisdóttir (D), Daði Geir Samúelsson (L), Herbert Hauksson (D), 
Alexandra Rós Jóhannesdóttir (L) og Jón Bjarnason (D).

Íbúafjöldi 1. janúar 2022: 818 - Á kjörskrá: 614 - Kjörsókn: 80,3%

% Fulltrúar

D - Sjálfstæðisflokkur og óháðir 56,5% 3

L - L-listinn 43,5% 2

HRUNAMANNAHREPPUR

Sveitarstjórnarfulltrúar: Sandra Sigurðardóttir (O), Friðrik Sigurbjörnsson (D), Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir (B), 
Njörður Sigurðsson (O), Alda Pálsdóttir (D) Halldór B Hreinsson (B) og Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir (O).

% Fulltrúar

B - Framsókn 27,5% 2

D - Sjálfstæðisfélag Hveragerðis 32,8% 2

O - Okkar Hveragerði 39,6% 3

Íbúafjöldi 1. janúar 2022: 2.984 - Á kjörskrá: 2.284 - Kjörsókn: 77,5%

HVERAGERÐISBÆR

Sveitarstjórnarfulltrúar: Björn Þór Ólafsson (B), Anna Huld Óskarsdóttir (A), Drífa Bjarnadóttir (B), 
Jón Ómar Finnsson (A) og Einar Freyr Elínarson (B).

Íbúafjöldi 1. janúar 2022: 814 - Á kjörskrá: 499 - Kjörsókn: 74,1%

% Fulltrúar

A - Listi allra 46,7% 2

B - Framsókn og óháðir 53,3% 3

MÝRDALSHREPPUR
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ODDASTEFNA
LAUGARDAGINN 28. MAÍ KL. 13:30 Í HVOLNUM Á HVOLSVELLI

Þér er boðið til Oddastefnu um rannsóknir á fornleifum, manngerðum hellum, sagnfræði, mannvist og
lærdómum í Odda. Við hvetjum alla sunnlendinga og aðra áhugasama að mæta og njóta spennandi og
fræðandi erinda um menningu og mannlíf í Odda á miðöldum.

DAGSKRÁ
Helgi Þorláksson sagnfræðingur opnar Oddastefnu.

Sverrir Jakobsson: Sagt frá Oddamálstofu á Söguþingi 21. maí.
Ármann Jakobsson: Rannsóknir lærdómsmiðstöðvar.

Hvor kynning um 10 mín. Fyrirspurnir og umræður 5 mín.

Kristborg Þórsdóttir: Fornleifarannsóknir í Odda 2021/2022
Egill Erlendsson: Umhverfi og mannvist í Odda, 2021/2022

Hvor kynning um 10-15 mín.
Fyrirspurnir og umræður 15 mín.

Kaffihlé 30 mín.

Ármann Jakobsson: Páll biskup Jónsson.
Árni Hjartarson: Manngerðir hellar, hellagerð og
    hellagerðarberg.
Guðmundur Ólafsson: Könnun á fornum garði við eystri Rangá.

Hvert erindi er um 10-15 mín. Fyrirspurnir og umræður 15 mín.
Almennar umræður um Oddarannsóknina.

Fundarstjóri: Ágúst Sigurðsson, formaður Oddafélagsins.

Ársfundur deildar VR á Suðurlandi

ÁrÁÁÁÁrÁÁr fsfffsfs uuunu dudududur rrr r deddedeillilildadadadadarrrr VRVRVRVR áááááá SSSuððððuðururururuu lallalal ndndndndiii vevevverðrður 
hahhahhhh ldldldddldinininnnn mánudaginn 30. maí nk. kl. 19:00 

á Austurvegi 56, Selfossi (3. hæð).

HHHeHeH fðððfðf bbububundndndndiiiiinniinii áársfuundnddddndararararststtstöröröörf f f veveev rðrððrðrðaa a ááá dadaadd gssgsgsg krkrkkkrk á.áá.
BoBoooBoooBBoBoBBoB ðiððiðiðiðððððð veveveveverðrðrðrðuuuruurr uuuupppppppp ááá lllléttététttaar rr veitititinininngagagag r.rrr.

Tilkynningar um framboð til stjórnar 

þurfa að hafa borist til VR á netfangið 

vr@vr.is fyrir kl. 19:00 mánudaginn 

23. maí 2022.
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Orlof húsmæðra
Í Árnes- og Rangárvallasýslu 2022

í Hótel Örk í 
Hveragerði 25. til 29. september 2022.

allar 

 Ef félagskonur af svæðinu 
bjóða með sér konum af öðrum orlofs-

svæðum verða þær að greiða tvöfalt gjald 
og rukka sjálfar gjaldið hjá sínum orlofs-

nefndum.

Bókanir óskast hið fyrsta og eigi síðar en 30. 
júní 2022. Staðfestingargjald er kr. 30.000 

Það voru svo fáar sem 
notuðu rútuna í fyrra til og frá orlofsstað að 

væntanlega verður ekki rúta núna.

Bankaupplýsingar: 0325-13-300902. Kenni-
tala 590706-1590.

-
-

Móttaka bókana er hjá:
Þórunni Ragnarsdóttur sími 487-5922,892-
5923, netfang: thorunnreidholt@gmail.com

Orlofsnefnd húsmæðra í Árnes-  
og Rangárvallasýslu.

% Fulltrúar

B - Framsókn og aðrir framfarasinnar 36,3% 3

D - Sjálfstæðismenn og aðrir lýðræðissinnar 42,4% 3

N - Nýi óháði listinn 21,3% 1

Íbúafjöldi 1. janúar 2022: 1.971 - Á kjörskrá: 1.410 - Kjörsókn: 75%

RANGÁRÞING EYSTRA

Sveitarstjórnarfulltrúar: Anton Kári Halldórsson (D), Lilja Einarsdóttir (B), Tómas Birgir Magnússon (N), 
Árný Hrund Svavarsdóttir (D), Rafn Bergsson (B), Sigríður Karólína Viðarsdóttir (D) og Bjarki Oddsson (B).

Íbúafjöldi 1. janúar 2022: 1.810 - Á kjörskrá: 1.357 - Kjörsókn: 74,2%

% Fulltrúar

Á - Listi áhugafólks um sveitarstjórnarmál 50,6% 4

D - Sjálfstæðisflokkurinn 49,4% 3

RANGÁRÞING YTRA

Sveitarstjórnarfulltrúar: Eggert Valur Guðmundsson (Á), Ingvar Pétur Guðbjörnsson (D), 
Margrét Harpa Guðsteinsdóttir (Á), Eydís Þorbjörg Indriðadóttir (D), Erla Sigríður Sigurðardóttir (Á), 
Björk Grétarsdóttir (D) og Þórunn Dís Þórunnardóttir (Á).

Íbúafjöldi 1. janúar 2022: 641 - Á kjörskrá: 423 - Kjörsókn: 74,5%

% Fulltrúar

D - Sjálfstæðisflokkurinn 25,9% 1

Ö - Öflugt samfélag 74,1% 4

SKAFTÁRHREPPUR

Sveitarstjórnarfulltrúar: Jóhannes Gissurarson (Ö), Björn Helgi Snorrason (Ö), Sveinn Hreiðar Jensson (D), 
Gunnar Pétur Sigmarsson (Ö) og Auður Guðbjörnsdóttir (Ö).

% Fulltrúar

E - Uppbygging 31,2% 1

L - Samvinnulistinn 50,4% 3

U - Umhyggja, umhverfi, uppbygging 18,4% 1

Íbúafjöldi 1. janúar 2022: 576 - Á kjörskrá: 435 - Kjörsókn: 87,1%

SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHREPPUR

Sveitarstjórnarfulltrúar: Haraldur Þór Jónsson (L), Gunnar Örn Marteinsson (E), Vilborg María Ástráðsdóttir (L), 
Karen Óskarsdóttir (U) og Bjarni Hlynur Ásbjörnsson (L).

% Fulltrúar

Á - Áfram Árborg 7,9% 1

B - Framsókn 19,3% 2

D - Sjálfstæðisflokkurinn 46,4% 6

M - Miðflokkurinn 5% 0

S - Samfylkingin 15,4% 2

V - Vinstrihreyfingin - grænt framboð 6% 0

Íbúafjöldi 1. janúar 2022: 10.834 - Á kjörskrá: 8.011 - Kjörsókn: 63,8%

SVEITARFÉLAGIÐ ÁRBORG

Sveitarstjórnarfulltrúar: Bragi Bjarnason (D), Fjóla Steindóra Kristinsdóttir (D), Arnar Freyr Ólafsson (B), Kjartan 
Björnsson (D), Arna Ír Gunnarsdóttir (S), Sveinn Ægir Birgisson (D), Ellý Tómasdóttir (B), Brynhildur Jónsdóttir (D), 
Álfheiður Eymarsdóttir (Á), Helga Lind Pálsdóttir (D) og Sigurjón Vídalín Guðmundsson (S).

Íbúafjöldi 1. janúar 2022: 2.481 - Á kjörskrá: 1.811 - Kjörsókn: 70,1%

% Fulltrúar

B - Framfarasinnar 30,5% 2

D - Sjálfstæðisflokkurinn 55,9% 4

H - Íbúalistinn í Ölfusi 13,7% 1

SVEITARFÉLAGIÐ ÖLFUS

Sveitarstjórnarfulltrúar: Gestur Þór Kristjánsson (D), Hrönn Guðmundsdóttir (B), 
Sigurbjörg Jenný Jónsdóttir (D), Grétar Ingi Erlendsson (D), Vilhjálmur Baldur Guðmundsson (B), 
Erla Sif Markúsdóttir (D) og Ása Berglind Hjálmarsdóttir (H).

Ásdís Hoffritz, margrómuð 
listakona frá Selfossi, mun 

á laugardaginn næsta taka niður 
fallegu sýninguna sem hún hefur 
boðið gestum og gangandi uppá 
í Listagjá Bókasafns Árborgar 
undanfarin misseri. Sýningin 
hefur uppá að bjóða vatnslita-
myndir niðri í Listagjá, í bland 
við lystilega útskorna fugla sem 
prýða glugga bókasafnsins. 

DFS TV náði tali af Ásdísi 
og geta áhugasamir lesendur séð 
viðtalið og brot úr sýningunni á 
dfs.is.

Vor í lofti 

Myndband fylgir frétt á dfs.is

Ásdís Hoffritz.
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UNGMENNAFÉLAG ÍSLANDS
HÉRAÐSSAMBANDIÐ SKARPHÉÐINN
SVEITARFÉLAGIÐ ÁRBORG

ALLT UM 
MÓTIÐ Á 
ULM.IS

ALLT UM

 UNGLINGA
 LANDSMÓT
UMFÍ

 FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ MEÐ FJÖLBREYTTUM ÍÞRÓTTAGREINUM 
FYRIR 11–18 ÁRA. TÓNLEIKAR OG SKEMMTUN Á KVÖLDIN.

 SELFOSS
29.-31. JÚLÍ

Laust er til umsóknar 100% sumar-
starf heilbrigðisgagnafræðings við Heil-
brigðisstofnun Suðurlands á Selfossi. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi 
síðar en 13. júní 2022. 

Frekari upplýsingar um starfið 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi 
sem fjármála- og efnahagsráðherra og 
Félag opinberra starfsmanna á Suður-
landi hafa gert. 
Um er að ræða dagvinnu alla virka daga. 
Starfið veitist frá 1. júní 2022 eða sam-
kvæmt nánara samkomulagi. Umsókn 
skal skilað rafrænt á vef HSU - www.
hsu.is undir flipanum laus störf. Umsókn 
þurfa að fylgja staðfestar upplýsingar 
um menntun, starfsleyfi, fyrri störf. 
Starfshlutfall er 100 % 
Umsóknarfrestur er til og með 25. maí 
2022. 

Nánari upplýsingar veitir 
Aðalheiður Ásgeirsdóttir- adalheidur.as-
geirsdottir@hsu.is – 432-2000

Helstu verkefni og ábyrgð
Meðhöndlun, skráning, úrvinnsla og 
vistun heilbrigðisgagna í rafræna sjúkra-
skrá. Stoðþjónusta við stjórnendur 
ásamt þverfaglegri teymisvinnu. 

Hæfnikröfur
• Starfsleyfi Landlæknis
• Góð tölvukunnátta er skilyrði
• Þekking á Sögukerfinu er æskileg
• Gott vald á íslensku, góð enskukunn-

átta kostur
• Faglegur metnaður, frumkvæði og 

sjálfstæð vinnubrögð
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Til greina kemur að ráða nema í heil-

brigðisgagnafræði eða hyggja á slíkt 
nám, einnig nemanda í öðru námi í 
heilbrigðisfræðum.

Sendibílar á
Suðurlandi

Aðalfundur 
FOSS
Aðalfundur FOSS verður haldinn á 
Hótel Selfossi, þriðjudaginn 24. maí 
kl. 19:00. 

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf
Önnur mál
Happdrætti

Veitingar verða bornar fram meðan 

Að loknum hefðbundnum aðal-
fundarstörfum kemur Halli melló og 
skemmtir okkur.

Stjórn FOSS

Heilbrigðisgagnafræðingur óskast í 
sumarafleysingu á HSU Selfossi
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ÞJÓNUSTA

KIRKJUR

ATVINNA

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. 19 - PPG opinn fundur

Mán. kl. 21 - AA fundur
Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur

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

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

Nánari upplýsingar á aa.is.

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, 

Mánamörk 1, Hveragerði, efri 
hæð, fimmtudaga kl. 20:30.

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.

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

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

Bifreiða- og breytingaverkstæði

Gagnheiði 51, Selfossi

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

BÍLAR

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

Hjólastillingar

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

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

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

FÉLAGSSTÖRF

KRANAVINNA
GRÖFUVINNA

25 ÁRA REYNSLA
Diddi S. 861 4966

Polskie mitingi
Polskie mitingi aa grupa krokus. 
Poniedzialek i czwartek godzina 
19:00. Hrísholt 8 - 800 Selfoss.

800prent.is

• Bílamerkingar
• Gluggamerkingar
• Límmiðaprentun 
• Ljósaskilti
• Nafnspjöld o.fl.

Alhliða merkingar
8 0 0 P R E N T

einar@800prent.is 694 6163

OPIÐ HÚS 19. MAÍ
Kaffi frá kl. 14:45 til 15:15. 
Síðasta opna hús vetrarins.

SKRIFSTOFA FEBSEL
er opin eftir hádegi
á fimmtudögum.

HEILSUEFLING 60+
í Selfosshöllinni

þriðjudaga og fimmtudaga
kl. 9:30 og 10:30.

Selfosskirkja
Uppskeruhátíð í Selfosskirkju. 
Fjölskyldumessa og krossa-
messa sunnudaginn 22. maí kl. 
11:00. Boðið verður upp pylsur 
eftir messuna, verið öll velkomin.

Sláttur
Er einhver sem tekur að sér 
að slá lóðir á Selfossi? Hef 
sláttuvél ef óskað er. Uppl. í 
síma 899 4147.

Aðventistar
Laugardaginn 21. maí verður 
lokað í safnaðarheimili aðvent-
ista, Eyravegi 67, Selfossi. 

Samkoma verður á Hlíðar-
dalsskóla frá kl. 11 og er okkur 
boðið þangað. Allir velkomnir.

Útgefandi: Prentmet Oddi,
Eyravegi 25, 800 Selfoss,
sími 482 1944, dfs@dfs.is, www.dfs.is.
Ritstjóri: Björgvin Rúnar Valentínusson,
sími 856 0656, dfs@dfs.is.
Auglýsingadeild: Sími 482 1944, 
auglysingar@dfs.is.

Dagskráin kemur út á hverjum miðvikudegi. 
Upplag 5.200 eintök. Allt efni og auglýs-
ingar berist fyrir hádegi á mánudögum.

Dreift ókeypis í allar sýslur
austan Hellisheiðar. Dagskráin
er aðili að samtökum bæjar-
og héraðsfréttablaða.
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SVANSMERKIÐ

Prentgripur
1041 0858

Gáta vikunnar
Ég flyt vatn frá uppsprettum og inn í bæinn.
Ég læt innihúsin hlýna.
Hverga læt ég vitund þína. ?? ??Svar við gátu í blaði 2633: FLUGA
1. Hugarfluga - 2. Litlafluga
3. Randafluga

Vísnagátur-höf:
Ármann Dalmannsson

Útg. Bókaútgáfan SKRUDDA

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

Ég skora á Jón Sveinberg Birgisson, hertogann af Stóru 
Sandvík, en hann var fyrsti Selfyssingurinn sem bauð mér í mat 

eftir að við fluttum hingað. Sér væntanlega eftir því í dag.

Sunnlenski matgæðingur 
vikunnar er Magnús Sigurjón 
Guðmundsson.

Það er komið að því - draumur 
minn er loks að verða að veru-
leika! Ég flutti hingað sumarið 
2016 og á fyrsta degi einsetti ég 
mér það að verða matgæðingur 
vikunnar í Dagskránni. Biðin 
hefur verið löng og ströng og 
hef ég meira að segja reynt að 
væla út boðið í gegnum sam-
félagsmiðilinn Twitter. Ég hef 
talað fyrir tómum eyrum en nú 
þegar annar matgæðingur for-
fallast er ég notaður sem upp-
fyllingarefni en hleyp glaður í 
skarðið. Frá ómunatíð hef ég 
verið mikill matgæðingur og 
elska fátt meira en að belgja 
mig út af mishollum mat. 

Eftir slys sem ég varð fyrir 
árið 2019 missti ég algjörlega 
bragð- og lyktarskyn og þarf 
því að njóta matarins á algjör-
lega nýjan hátt. Núna finn ég 
engan bragðmun á dýrindis 
steik og mánaðargömlu upp-
sópi af skítugu vegasjoppu-
gólfi. Því eru góð ráð dýr og 
borða ég núna með augunum. 
Lífsins lystisemdir met ég 
eftir fegurðarstuðlinum einum 
saman en það fyrirgefa mér 
það allir. Meðan ég sporðrenni 
matnum þá hugsa ég um góm-
sæta rétti sem ég borðaði í for-
tíðinni og ímynda mér að þetta 
sé sami framandi rétturinn.  

Ég ætla að deila með ykkur 
rétti sem ég hef sérstakt dálæti 
af:

Sumarlegur 
apríkósu-kjúklingur 
4 kjúklingarbringur eða dass 

af kjúklingalærum 
½ laukur 
½ dl púðursykur
Klípa af sætu sinnepi
½ dl sýróp
½  dl soya-sósa
5-6 msk. af apríkósu-

marmelaði 

Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

Hvítlaukur eftir hentisemi
½ matskeið af rjómaosti
1 dl matreiðslurjómi
Sesamfræ
Graslaukur

Skerið kjúklinginn í bita og 
brúnið hann upp úr ólífuolíu. 
Kryddið með salti og pipar. 
Blandið saman í skál: aprí-
kósu-marmelaðinu, púður-
sykrinum, smátt skornum lauk, 
hvítlauk eftir smekk, sýrópinu, 
soyasósunni og sæta sinnepinu 
og hrærið þangað til að syk-
urinn fer að mýkjast. Hellið 
blöndunni yfir pönnuna og 
setjið rjómann út í. Mér finnst 
gott að setja smá rjómaost til 
að gera réttinn extra klístraðan 
og creamy. Látið suðuna koma 
upp og sjóðið herlegheitin nið-
ur þar til að sósan þykkist og 
verður vel klístruð. Þegar þið 
eruð sannfærð um að kjúkling-
urinn er orðinn tilbúinn takið 
hann þá af pönnunni og stráið 
yfir hann sesamfræjum og 
graslauk til að skreyta réttinn.

Mæli með að bjóða upp á 
hvítlauksbrauð og hrísgrjón á 
kantinum. Þar sem rétturinn er 
sumarlegur og ferskur þá finnst 
mér gott að bjóða upp á ferskt. 
Kál að eigin vali, agúrka, pap-
rika, kirsuberjatómatar, bláber, 
jarðarber, mangó og fetaostur. 
Notið hugarflugið.

Listakonan og frumkvöðull-
inn Guðný Guðmundsdóttir 

opnar næsta mánudag sýning-
una Hellt og hallað í Listagjánni 
í Bókasafni Árborgar. Sýningin 
verður öllum aðgengileg á opn-
unartíma bókasafnsins. Um ára-
bil átti Guðný og rak eigið fyrir-
tæki, Grænu línuna. Hún var 

sérsvið hennar var að miðla til 
fólks upplýsingum úr víðtækri 
þekkingu sinni á læknisfræði-
legum eiginleikum náttúnnar.

Hellt og hallað 
í Listgjánni
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Samkvæmt 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur aðal-
skipulagsbreytinga og skipulagslýsinga eftirfarandi skipulagsáætlana:

1. Austurey 1 (L167622) og 3 (L167623); Breytt landnotkun; 
Breytt vegstæði; Aðalskipulagsbreyting – 2107015
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 17. 

mars 2022 að kynna tillögu aðalskipulagsbreytingar sem tekur 

til jarðar Austurey 1 og 3. Í breytingunni felst að frístundalóðinni 

Eyrargötu 9 er breytt í svæði fyrir verslun og þjónustu. Hús er til 

staðar á lóðinni og hefur það verið leigt út fyrir gistingu. Einnig 

verður gerð breyting á aðkomuleið, Vagnbraut, auk annarra 

minniháttar breytinga á götum

Samkvæmt 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur eftir-
farandi deiliskipulagsáætlana:

2. Flóaskóli og Þjórsárver; Skólasvæði og félagsheimili; Deili-
skipulag – 2204025
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum 

þann 3. maí 2022 að kynna tillögu er varðar heildar 

endurskoðun deiliskipulags sem tekur til Flóaskóla og 

Þjórsárvers. Í deiliskipulaginu eru skilgreindar heimildir fyrir 

framtíðaruppbyggingu innan svæðisins.

3. Heiðarbær Stórholt L166345, Heiðarbær Litlaholt L204983 og 
Smáholt L208386; Deiliskipulag – 1907022
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum þann 3. maí 

2022 að kynna tillögu deiliskipulags vegna smábýlalóða í landi 

Heiðarbæjar/Stórholts. Alls er gert ráð fyrir 11 lóðum innan skipu-

lagssvæðisins þar sem heimilt verði að byggja íbúðarhús, gesta-

hús og útihús eða vélageymslu.

4. Athafnasvæði við Sólheimaveg; Deiliskipulag – 2204019
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi 

sínum þann 2. maí 2022 að kynna tillögu deiliskipulags er varðar 

nýtt deiliskipulag sem tekur til athafnasvæðis við Sólheimaveg. 

Skipulagssvæðið skiptist upp í 52 lóðir og gilda sérskilmálar fyrir 

hverja lóð. Gert er ráð fyrir að heimila hreinlegan léttan iðnað og 

athafnastarfsemi á svæðinu. Skipulagssvæðinu mun verða skipt 

upp í framkvæmdaráfanga til að stuðla að hagkvæmni og heild-

stæðu yfirbragði byggðar. Í fyrsta áfanga er gert ráð fyrir upp-

byggingu á 15 lóðum, 11 í öðrum áfanga, 13 í þriðja og 12 í fjórða. 

Lóðirnar eru á bilinu 1.575 m2 til 2.400 m2 að stærð.

5. Loftsstaðir-Vestri; verslunar- og þjónustusvæði; Deiliskipu-
lag – 2204020
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum þann 3. maí 

2022 að kynna tillögu deiliskipulagsáætlunar innan jarðar Loft-

sstaða-Vestri. Innan deiliskipulagsins er gert ráð fyrir heimildum 

er varðar uppbyggingu á allt að 11 gistihúsum 40-75 fm að stærð 

hvert auk þess sem gert er ráð fyrir heimild fyrir uppbyggingu 

þjónustuhúss allt að 120 fm að stærð. Auk þess er gert ráð fyrir 

heimild fyrir uppsetningu tjalda til útleigu fyrir gistingu.

Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur 
eftirfarandi deiliskipulagsáætlana:

6. Bergsstaðir L167060; Kringlubraut 1 og 3; Skilgreining lóða; 
Deiliskipulag – 2201066
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 28. 

apríl 2022 að auglýsa tillögu deiliskipulagsáætlunar sem tekur til 

Bergsstaða L167060. Í deiliskipulaginu felst skilgreining lóða og 

byggingarheimilda á lóðum Kringlubraut 1 og 3.

7. Þingborg íbúðarbyggð; Endurskoðað deiliskipulag – 2204026
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum þann 3. maí 

2022 að auglýsa tillögu er varðar heildar endurskoðun deiliskipu-

lags vegna íbúðarsvæðis við Þingborg. Deiliskipulagið nær til um 

8 ha svæðis þar sem gert er ráð fyrir uppbyggingu á fjölbreyttu 

íbúðarhúsnæði.

8. Haukholt 2 L166759; Deiliskipulag – 2204009
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 

5. maí 2022 að auglýsa tillögu deiliskipulagsáætlunar sem tekur 

til Haukholts 2. Í deiliskipulaginu felst skilgreining byggingarreits 

fyrir íbúðarhús og bílskúr.

9. Hlíð spilda 1 L221538; Frístundasvæði; Endurskoðað deili-
skipulag – 2008063
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 

5. maí 2022 að auglýsa tillögu deiliskipulagsáætlunar sem tekur 

til Hlíðar spildu 1, L221538. Deiliskipulagið tekur til skiptingu 

landsins, skilgreiningu byggingarreita og byggingarheimilda 

innan svæðisins. Við gildistöku skipulagsins fellur núverandi 

deiliskipulag svæðisins úr gildi.

10. Kjóastaðir 1 land 2 L220934; Skjól; Deiliskipulagsbreyting – 
2112037 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 10. 

maí 2022 að auglýsa breytingu á deiliskipulagi að Kjóastöðum 1, 

land 2.  Í breytingunni felst skilgreining á nýjum byggingarreit B3. 

Innan byggingarreits verði heimilt að byggja allt að þrjú 150 fm 

hús.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu 

skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma embættis-

ins. Að auki er hægt að nálgast tillögur á vefslóðinni www.utu.is. Þá eru 

gögnin aðgengileg á heimasíðum sveitarfélaganna: www.blaskoga-

byggd.is, www.floahreppur.is, www.gogg.is,  og www.fludir.is.

Mál nr. 1-5 innan auglýsingar eru skipulagsmál í kynningu frá 18. maí 

2022 til og með 10. júní 2022.

Mál nr. 6-10 innan auglýsingar eru auglýst frá 18. maí 2022 til og með 

29. júní 2022. 

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, Flóahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur og 
Hrunamannahreppur 
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Hannaðu það sjálfur!

Inni á hönnunarvefnum

okkar getur þú t.d.

útbúið kort, dagatöl
og myndabækur

honnun.prentmetoddi.is

SENDUM 

HVERT Á LAND 

SEM ER

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTTNÝTT

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

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Betri vörur - betra verð
Hjólbarðar

- Flutningaþjónusta -
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

Bílasprautun - BílaréttingarBílasprautun - Bílaréttingar
BílrúðuskiptiBílrúðuskipti

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

Vottað verkstæði

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar
Járnsmíði

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Rétting
og málun

Vottað réttingaverkstæði
Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020

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

Gísli G. Guðmundsson Svanhildur Eiríksdóttir Elfar F. Sigurjónsson
Útfaraþjónusta

Viltu vekja athygli
á Suðurlandi?

Sími 482 1944
auglysingar@dfs.is
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Sími 482 1

Nr. 2592

SVANSMERKIÐ

Prentgripur
1041 0858

534 9600
www.heyrn.is

Á miðvikudagskvöld 18. maí 
er tilvalið að líta inn í Húsið 

á Eyrarbakka en þar verður lauf-
létt kynning á alþjóðlegu lista-
hátíðinni Hafsjó – Oceanus 
og hefst samkoman kl. 19.00. 
Ásta Vilhelmína Guðmunds-
dóttir listakona og sýningarstjóri 
kynnir nýhafna listahátíð og 
listamenn frá öllum heimshorn-
um taka á móti gestum. Kakó, 
smákökur og furðusnakk verður 
í boði og allir eru velkomnir.  

Sjálf listahátíðin verður lyfti-

stöng fyrir samfélagið því á 
næstu vikum munu listamenn-
irnir vinna verk sín á Eyrar-
bakka og sækja innblástur bæði 
úr nærsamfélaginu og úr safn-
inu. Afraksturinn verður sumar-
sýning sem mun teygja sig um 
fjölmörg rými byggðasafnsins. 
Í heilan mánuð verða líka alls 
kyns viðburðir, vinnusmiðjur og 
uppákomur í boði fyrir gesti og 
gangandi og er vert að fylgjast 
vel með okkur á samfélags-
miðlum því ýmislegt verður 

kynnt með stuttum fyrirvara. 
Nánari um listhátíðina má sjá á 
samfélagsmiðlum og á heima-
síðunni oceanushafsjor.com. 

Alþjóðlegi safnadagurinn er 
þennan sama dag 18. maí og 
þetta árið er lögð áhersla á mátt 
safna til að stuðla að nýsköpun, 
fræðslu og sjálfbærni.

Fjölmargir hafa styrkt lista-
hátíðina Hafsjó - Oceanus og 
sendum við þeim bestu þakkir.

Fréttatilkynning frá
Húsinu á Eyrabakka

Hafsjór í Húsinu á Eyrarbakka
Alþjóðleg listahátíð á Eyrarbakka frá 15. maí til 15. júní

Meirapróf
Endurmenntun
Akstursþjálfun
okuland.is


