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Fyrstu helgina í júlí fór 
tónlistarhátíðin Allt í blóma 

fram í Lystigarðinum í Hvera-
gerði. 

Fjörið hófst á föstudags-
kvöld með Magnúsi og Jóhanni 
ásamt hljómsveit og Alexander 
mikli hélt uppi stuðinu eftir tón-
leikana.

Á laugardag varð boðið upp á 
barnadagskrá, Tónafljóð, Wally 
trúð og Suðurlandsjazz áður en 
stórtónleikar hófust á útisviðinu. 
Þar komu fram Jón Jónsson, 
Jógvan Hansen, Unnur Birna, 

Stebbi Jak og Guðrún Árný í 
sannkallaðri tónlistarveislu áður 
en Stebbi Hilmars og Gunni Óla 
trylltu lýðinn á dansleik sem 
haldinn var í tjaldinu.

  Sigurgeir Skafti Flosason er 
framkvæmdastjóri hátíðarinnar. 
„Allt gekk alveg hreint prýðilega 
og held ég að það megi slá því 
föstu að hátíðin sé komin til að 
vera. Sól og sumar ávallt fyrstu 
helgina í júlí Hveragerði. Allt 
fór framar björtustu vonum og 
hefur Lystigarðurinn aldrei verið 
jafn þéttur og síðastliðna helgi 

segja mér vitrari menn og konur.
Hátíðin hefur vaxið gífurlega og 
erum við feiknarkát með hvernig 
til tókst. Allir gestir, starfsmenn 
og íbúar Hveragerðis taka 
hátíðinni gríðarlega vel sem er 
aðalforsenda þess að hægt sé að 
halda hana. Við erum gífurlega 
þakklát.

Sjáumst að ári liðnu fyrstu 
helgina i júlí i Hveragerði á Allt 
í Blóma 2023,“ segir Sigurgeir 
að endingu.

Mynd: Baldvin Ab Aaelen.

Hin árlega ljósmyndasýning 
áhugaljósmyndafélagsins 

860+ var formlega opnuð á 
miðbæjartúni Hvolsvallar á 
dögunum. Ljósmyndirnar eru 
fjölbreyttar og skemmtilegar 
og gefa miðbænum áhugavert 

Magnússon, oddviti, hélt 
smá tölu við opnunina sem 
var haldin á góðviðrisdegi og 
ljósmyndahópurinn gerði sér 
glaðan dag.

Allt í blóma, 

fjölær tónlistarhátíð

Ljósmyndasýning á Hvolsvelli

Um liðna helgi fór hin 
árlega Bryggjuhátíð fram 

á Stokkseyri. Bærinn skartaði 
sínu fegursta í sólinni sem lét 
ekki standa á sér á meðan á 
hátíðinni stóð. Í bænum iðaði 

myndlistasýningar, fallega 
skreytt hús í rauðum, gulum 

Boðið far upp á fjölbreytta 
afþreygingu um helgina fyrir 
unga sem aldna á borð við 
fornbílasýningu á vegum 
Bifreiðaklúbbs Suðurlands, 
rúlluskautafjör GOW, slackline 
þar sem fólki gafst færi á 
að ganga á línu, Leikhópinn 
Lottu, Sirkus unga fólksins, 
kvöldvöku, bryggjusöng, 
brennu og blys.

Hátíðahöld á Stokkseyri
Mynd: facebooksíða Bryggjuhátíðarinnar.ww
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ÚTBOÐ
Selfossveitur bs óska eftir tilboðum í verkið:

„Nýr miðlunargeymir og þvottaplan fyrir Selfossveitur“

Reisa skal rúmlega 4.500 m3 hitaveitugeymi að Austurvegi 67 á 
Selfossi með fullnaðarfrágangi, pípulagna í verkinu hvort sem 
er inni og úti. Geymirinn verður reistur norðan við núverandi 
heitavatnsgeymi. Verkið felst í allri jarðvinnu við geyminn, gerð 
steyptra undirstaðna og tengihúss, smíði, reisingu og klæðn-
ingu stálgeymis, pípulögn milli nýja geymisins og dælustöðvar, 
pípulögn í tengihúsi undir geymi og tengingum við núv. lagnir 
í lóð. Jafnframt er innifalið að grafa fyrir og útbúa steypt, upp-
lýst þvottaplan með upphituðu aðstöðuhús þar sem mögulegt 
er að tengjast vatni og rafmagni. Verkið felst í allri jarðvinnu við 
planið, gerð steyptra undirstaðna sem og plans auk ljósastaura. 
Uppsetningu og fullnaðarfrágang á aðstöðuhúsi og tengingum 
við núv. lagnir í lóð sem og tengirými hitaveitutanks. 

Helstu magntölur:
Gröftur í lausum og föstum jarðvegi 2800 m3
Burðarfylling 4200 m3
Mótauppsláttur 770 m2
Steinsteypa 165 m3
Járnbending 17 tonn
Stálplötur 130 tonn
Stálbitar 29 tonn
Steinullareinangrun 2760 m2
Álklæðning bols 750 m2
Álklæðing á þaki 600 m2
Pípulögn í tengihúsi – DN 150 – DN 500 97 m
Foreinangraðar niðurgrafnar pípur – DN 20-DN 500 140m
Niðurgrafin frárennslispípa, Ø500 PP 60 m

Verkinu skal að fullu lokið 15. ágúst 2024.

Útboðsgögn verða afhent á útboðvef sem er aðgengilegur hér:
https://arborg.ajoursystem.net/Tender/DirectLink/213b19dc-
28bd-461e-ae1d-5ffa10c9565f 
Tilboðum skal skila rafrænt í útboðskerfinu Ajour. Tilboð skulu 
sett fram með þeim hætti sem sett er fram í útboðskerfinu og 
í samræmi við skilmála útboðs og hlaða upp þeim skrám sem 
gerð er krafa um. Bjóðandi fær staðfestingarpóst þegar hann 
hefur skilað tilboði. Ef enginn póstur berst, hefur afhending ekki 
tekist. Bjóðendur skulu í þeim tilfellum leita til Ajour þjónustu-
aðila án tafar. Bjóðandi ber ábyrgð á að tilboð berist á réttum 
tíma og eru hvattir til að hefja tímanlega vinnu við að skila þeim 
inn.

Skilafrestur tilboðs er til kl. 11:00 föstudaginn 22. júlí 2022.

Opnun tilboða verður framkvæmd með rafrænum hætti á út-
boðsvefnum eftir að skilafrestur tilboða er liðinn. Bjóðendum 
verður því ekki boðið að mæta á opnunarfund en í kjölfar opn-
unar tilboða verður bjóðendum sent opnunaryfirlit rafrænt.

Mannvirkja og umhverfissvið Árborgar

Fáðu tilboð í auglýsingarnar
Auglýsingasíminn er 482 1944

Sveitarstjórn Grímsnes- og 
Grafningshrepps ákvað á 

fundi sínum þann 1. júní að ráða 
sveitarstjóra. Sveitarstjórn réði 
Hagvang til að sjá um ráðning-
arferlið og var umsóknarfrestur-
inn til 21. júní s.l. 29 umsóknir 
bárust um starf sveitarstjóra, þar 
af hafa 7 dregið umsókn sína til 
baka.

Eftir standa þessir 22 
umsækjendur:

Ari Jóhann Sigurðsson
sérkennari
Barbara K. Kristjánsdóttir, 
mannauðs- og gæðastjóri
Björg Erlingsdóttir  
sveitarstjóri
Björgvin Jóhannesson  
framkvæmdastjóri
Daði Geir Samúelsson,  
fjármálasérfræðingur  
fjölskyldusviðs

Edda Jónsdóttir,  
teymisstjóri stafrænna leiðtoga
Erna Reynisdóttir  
framkvæmdastjóri
Glúmur Baldvinsson,  
sjálfstætt starfandi
Gunnsteinn Björnsson,  
sjálfstætt starfandi
Iða Marsibil Jónsdóttir 
framkvæmdastjóri
Ingvi Már Guðnason  
verkstjóri
Jóhann Ásgrímur Pálsson  
sérfræðingur

Jóhannes Hreiðar Símonarson 
framkvæmdastjóri
Jón Eggert Guðmundsson,  
yfirmaður kerfismála
Jón G. Valgeirsson,  
sveitarstjóri Hrunamannahrepps
Kolbeinn Már Guðjónsson, 
viðskipta og innkaupastjóri
Konráð Gylfason  
framkvæmdastjóri
Kristján Einir Traustason, 
sjálfstætt starfandi
Kristján Guðmundsson, 
Landsbankinn hf.
Kristrún Elsa Harðardóttir 
lögmaður
Þórarinn Hjálmarsson
markaðsstjóri
Örn Þórðarson
borgarfulltrúi

Verið er að vinna í ráðningar-
ferlinu

22 sóttu um starf sveitarstjóra

Landsmót hestamanna er há-
punkturinn í hestamennsku 

á Íslandi og um leið hátíðarsýn-
ing og keppni þar sem íslenski 
hesturinn er í aðalhlutverki. Þeir 
sem mæta á landsmót fá að sjá 
allt það besta sem er í gangi í 
hestamennskunni á Íslandi er 
varðar gæðinga og kynbóta-
hross, og nútíma reiðmennsku. 
Að þessu sinni er landsmót 
hestamanna haldið á Gaddstaða-
flötum á Hellu á Rangárvöllum.

 Mótssvæðið á Gaddstaða-
flötum er allt hið glæsilegasta 
og bíður eftir knöpum, hrossum 
og áhorfendum.

Landsmót hestamanna er 
einn stærsti íþrótta og fjöl-
skylduviðburður ársins. Áhuga-
fólk um hestamennsku og sam-
veru fjölskyldunar koma saman 
og fylgjast með bestu hross-
unum  og knöpum landsins.

Öll aðstaða á Hellu til móta-

halds stærstu hátíðar hesta-
manna er frábær og svæðið 
skartar sínu fegursta sem aldrei 
fyrr. Einn af mörgum kostum 
keppnissvæðisins er hvað stutt 
er á milli valla og auðvelt að 
fylgjast með keppni á tveimur 
stöðum í einu.

Á Hellu er öll þjónusta sem 
mótsgestir þurfa á að halda m.a. 
sundlaug, matvöruverslun,  veit-
ingastaðir, hraðbanki  og gisting.

 Sumarnóttin fer að að stytt-
ast og ég hvet alla til þess að 
taka þátt í frábærum viðburði og 
njóta í leiðinni þess sem sveitar-
félagið okkar hefur uppá að 
bjóða t.d að skreppa í hellaskoð-
un við Ægissíðu eða taka þátt og 
fylgjast með flughátíð á Hellu 
sem fer fram þessa helgi, að auki 
eru aðrir fjölmargir áhugaverðir 
hlutir að skoða.

 Það þarf bara að mæta á 
svæðið og taka þátt.

 Það eru allir velkomnir í 
Rangárþing ytra þar sem allir 
eru fyrir alla.

Eggert Valur Guðmundsson 
Oddviti Rangárþings ytra

Landsmót hestamanna á Hellu

Á aukaaðalfundi SASS sem 
fram fór á Hótel Selfoss 

þann 16. júní sl. fór Elísabet 
Björney Lárusdóttir, umhverfis-
fræðingur og ráðgjafi hjá SASS 
yfir helstu verkefni sem hún 
hefur komið að á árunum 2016-
2022. Hún kynnti m.a. verkefnið 
plastpokalaust Suðurland sem 
byrjaði á Höfn í Hornafirði árið 
2016 og ræddi um ráðstefnu sem 
haldin var á Þingborg í Flóa-
hreppi þar sem úrgangsmál voru 
rædd og kynnt fyrir sveitastjórn-
armönnum ásamt því að þeim 
var gefin súpa sem gerð var úr 
grænmeti frá framleiðendum á 
svæðinu. Vörur sem ekki upp-
fylltu útlitskröfur og hefði ann-
ars verið hent í lok dags.

Það eru tvö stór verkefni 
framundan hjá sveitarfélög-
unum þ.e. gerð loftlags- og 
umhverfisáætlunar en sveitar-

félögin áttu að skila inn lofts-
lagsáætlun um sl. áramót.

Miklar breytingar eru fram-
undan á lögum um úrgangsmál 
sem taka gildi 1. janúar 2023. 
Sveitarfélög þurfa að undirbúa 
sig vel varðandi flokkun en nú 
verður flokkað í fjóra flokka, og 
þarf að setja þá alla í sérstakan 
farveg. Unnið er að lausn í sam-
vinnu við Samband íslenskra 
sveitarfélag á hvernig tunnurnar 
eru uppsettar og hvernig á að 
flokka úrganginn. Sveitarfélög 

þurfa að undirbúa gámasvæðin 
sín í samræmi við ný lög og 
huga að grenndargámum. Einnig 
þarf að huga að greiðslureglum 
en hugmyndafræðin gengur út 
á greitt sé eftir magni úrgangs 
sem á ensku kallast „Pay as you 
Throw“.

Í framhaldi þarf að hafa eftir-
lit með svæðisáætlun og inn-
leiðingu framleiðendaábyrgðar. 
Lögbundin fræðsluskylda verð-
ur í höndum sveitarfélaga.

Breytingar á sorpmálum um áramót
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Þú færð
okkar besta
verð á tm.is 

Hugsum í framtíð
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Gáta vikunnar
Enn á skútum hafður hann,
hún er skapsins vandi.
Undir sterti er með sann,
einn í burt er grandi. ?? ??Svar við gátu í blaði 2655: TORFA

1. Lína: Reiðingstorfa - 2. Lína: Síldartorfa

4. Lína: t.d. Bernhöftstorfa

Vísnagátur-höf:
Páll Jónsson

Útg. Bókaútgáfan HÓLAR

Samstarfssamningur milli lög-
reglunnar á Austurlandi og 

lögreglunnar á Suðurlandi var 
undirritaður í vikunni á Djúpa-
vogi. Markmiðið er að styrkja 
og efla löggæslu á Suður- og 

Samstarf lögreglunnar á Austur- og Suðurlandi

Frá undirritun samstarfssamnings í stjórnsýsluhúsinu Geysi á Djúpavogi.  Frá vinstri; Kristján Ólafur Guðnason yfir-
lögregluþjónn á Austurlandi, Margrét María Sigurðardóttir lögreglustjóri á Austurlandi, Kjartan Þorkelsson lögreglu-
stjóri á Suðurlandi og Oddur Árnason yfirlögregluþjónn á Suðurlandi.

Austurlandi og þá sérstaklega á 
svæðinu frá Höfn í Hornafirði 
að Djúpavogi.

Stefnt er að auknu samstarfi 
meðal annars um umferðarlög-
gæslu, leit og björgun og rann-

sóknir og þjálfunarmál með það 
að markmiði að tryggja öryggi 
íbúa og annarra sem búa, dvelja 
eða fara þar um.

Um tíuleytið á laugardags-
kvöld voru tveir björg-

unarsveitarhópar kallaðir út til 
að koma hópi ferðamanna til 
bjargar sem fest höfðu bíl sinn 
í Markarfljóti við Laufafell.
Samkvæmt Davíð Má Bjarna-
syni, upplýsingafulltrúa Lands-
bjargar sem RÚV, sem upphaf-
lega greindi frá atvikinu ræddi 
við, var útkallið talið alvarlegt 

í fyrstu þar sem fólkið sat fast í 
bílnum og komst ekki í land. 

Að endingu hafi þó hópur-
inn allur komist á land áður 
en björgunarsveitir komu 
á staðinn, engin þörf var á 
sjúkraaðstoð og vissi Davíð 
ekki betur en að líðan fólksins 
væri hin ágætasta. Bíllinn var 
dreginn upp úr ánni og fólkinu 
komið til byggða um miðnætti. 

Festust í Markarfljóti

Mynd: Dagskráin/Helga Guðrún Lárusdóttir

Það hefur heldur betur breyst 
ásýndin í miðbæ Hvolsvallar 

en sl. miðvikudag voru brúnu 
húsin tvö sem staðsett voru milli 
bragga og banka flutt á brott. 
Krani frá JÁVERK var fenginn 
til að lyfta húsunum upp á vöru-
bílspall og þau svo flutt á nýja 
staði. Þetta er í raun hluti af til-
tektarátaki í miðbænum en verið 
er að fara að huga að gatnagerð 
og uppbyggingu miðbæjarins 
samkvæmt samþykktu mið-
bæjarskipulagi.

A húsið verður flutt á lóð í 
Stóru-Mörk undir Eyjafjöllum 

en það er í einkaeigu. Húsið sem 
hýsti pósthúsið fer í endurnýjun 
lífdaga við Hvolsskóla. Fyrst 
verður það nýtt fyrir starfsemi 
leikskólans þar til nýr leikskóli 
verður tilbúinn en svo mun það 
nýtast fyrir Hvolsskóla meðan 
hugað verður að stækkun hans 
og framkvæmd.

Í kjölfar þess að þessi hús eru 
nú farin þá verður athugað með 
hvort hentugra verði að setja 
upp matarvagnasvæði á þessum 
stað í sumar, í stað þess að vera 
með þá sunnan þjóðvegar.

Ný ásýnd í miðbænum

Skógar-Fjölskylduhátið SÁÁ 
verður haldin á þeim fallega 

stað Skógum um verslunar-
mannahelgina.

Öll aðstaða og umhverfi er 
eins og best verður á kosið. Frá-
bært tjaldsvæði með aðgengi að 
rafmagni og þeir sem kjósa það 
heldur geta pantað gistingu á 
Hótel Kverna.

Eitthvað fyrir alla
Á svæðinu verður hjómsveit, DJ 
og skemmtiatriði föstu- laugar- 
og sunnudagskvöld.

Meðal þess sem verður í boði 
yfir helgina er paintball, ratleik-
ur, sápubolti, listasmiðja, Einar 
töframaður, vöfflustemmning, 
jóga, bingó, brekkusöngur, tal-
entkeppni, sjálsfvinna, hoppu-
kastalar, sameiginlegt grill og 
margt fleira.

Í næsta nágrenni við Skóga 
er einnig nóg af afþreygingu 
að finna, má þar nefna frábærar 
gönguleiðir, Paradísarhelli, 
Seljavallalaug, Skógafoss og 

margt fleira. Frítt er á hátíðina 
fyrir 14 ára og yngri. Miðasala 
er hafin á tix.is og forsölu lýkur 

15. júlí, eftir þann tíma hækkar 
miðaverðið.

Skógar 22 um versló

Sími 482 1944
selfoss@prentmetoddi.is
prentmetoddi.is
Eyravegur 25, Selfoss
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Við bætum þjónustuna á Selfossi með því að hafa opið 
á laugardögum milli klukkan 10:00 og 14:00.

www.fodur.is
fodur@fodur.is

FB Reykjavík

570 9800

FB Selfoss
Austurvegur 64 a

570 9840

FB Hvolsvöllur

570 9850

SENDUM UM 
ALLT LAND

Nú er opið á 
laugardögum

NPA Setur Suðurlands leitar að aðstoðarmanni/
mönnum á Selfossi.
Starfið byggir á hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og eru helstu verk-
efni að aðstoða unga einstaklinga við athafnir daglegs lífs. Störfin eru 
að mestu unnin á heimilum þeirra auk þess að fylgja þeim hvert sem 
þau fara. Unnið er á vöktum og eru laun greidd skv. sérkjarasamningi 
NPA miðstöðvarinnar og Samtaka atvinnulífsins/Eflingar. Um fleiri en eitt 
stöðugildi er að ræða sem geta verið unnin í hlutastörfum, og hentar t.d. 
vel með námi.

Mikilvægt er að umsækjendur séu með hreint sakavottorð og hafi gild 
ökuréttindi.

Hæfniskröfur
Hæfni í mannlegum samskiptum
Framtakssemi og sjálfstæði í vinnubrögðum
Jákvæðni og vilji til að taka leiðsögn
Sveigjanleiki og umburðarlyndi fyrir verkefnum dagsins

Helstu verkefni
Að efla þjónustuþega til sjálfstæðis í leik og starfi
Styðja þjónustuþega við að lifa sjálfstæðu og innhaldsríku lífi

Umsóknarfrestur er til og með 29.07.2022 og æskilegt að viðkomandi 
geti hafið störf um miðjan ágúst.
Umsóknir skulu sendast á npasetur@npasetur.is
Nánari upplýsingar um störfin gefa 
Inga Sveinbjörg Ásmundsdóttir 
s:691 3177, inga@npasetur.is
og Hafdís Bjarnadóttir 
s:690 2117, hafdis@npasetur.is.

Ferðanefnd FEBSEL býður upp á 

Lagt af stað frá Grænumörkinn kl 09:30 og ekið 
sem leið liggur í Hvalfjörðinn.  Við heimsækjum 
Hernámssetrið og snæðum þar

sögu herset-
unnar og skipalestanna, sem lögðu upp í langar 

-

Verð pr mann er kr. 10.000.-
Aðeins ein rúta verður í ferðinni og þar af 

leiðandi takmarkast fjöldi farþega fyrstir koma 
fyrstir fá.

Nefndin bendir á, að hver og einn 

og í Grænumörk 5 

Sirrý     s. 863 7133
Helga     s. 860 7032

Ingibjörg     s. 864 2972
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Starfsmaður í  
Frístundaklúbbinn Kotið
Frístundaklúbburinn Kotið leitar að sjálfstæðum einstak-
ling með góða færni í mannlegum samskiptum til að vinna 
í lengdri viðveru fyrir fötluð grunnskólabörn í 5. - 10. bekk 
í vetur. Starfið felst í tómstunda- og dægradvöl með fötl-
uðum grunnskólabörnum á aldrinum 10-16 ára. Markmið 
lengdu viðverunnar er að efla félagslegan þroska þátt-
takenda og stuðla að virkni og félagslegri þátttöku ung-
menna í frístundum. Í starfinu er nærumhverfið not að til 
að þjálfa ungmennin í sjálfstæði, félagsfærni og sam-
skiptafærni. Þátttakendunum er mætt á þeirra grundvelli 
og þeim veitt þjónusta við hæfi.

Í starfinu felst vinna vegna:
Tómstunda- og dægradvöl með fötluðum grunn-
skólabörnum á aldrinum 10-16 ára.
Einstaklingsmiðu þjónusta
Umbætur og þróun
Upplýsingamiðlun
Samskipti og samstarf við starfsfólk, þátttakendur, 
foreldra, skóla og hinar ýmsu stofnanir sem tengj-
ast starfseminni

Menntun og hæfniskröfur:
Reynsla í starfi með fötluðum er kostur
Lipurð í mannlegum samskiptum
Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
Sjálfstæði í starfi
Um er að ræða 50% starf. Vinnutími er 12:30-16:30
Góð færni í mannlegum samskiptum
Starfstöð er við Tryggvagötu 36 Selfossi
Viðkomandi þarf að vera 18 ára eða eldri
Hreint sakavottorð skilyrði

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ís-
lenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Vakin 
er athygli á stefnu Árborgar að jafna hlutfall kynja í 
störfum á vinnustöðum sveitarfélagsins.  
Nánari upplýsingar veitir Eiríkur Sigmarsson, forstöðu-
maður í síma 480-6363 eða 662-8727.  
Netfang: eirikurs@arborg.is 
Eingöngu er hægt að sækja um starfið á ráðningarvef 
sveitarfélagsins.

Umsóknarfrestur er til og með  
14. ágúst næstkomandi.

Rangárþing eystra
ÚTBOÐ

Rangárþing eystra óskar eftir tilboðum í verkið:

„Rif og förgun á bröggum á Hvolsvelli“

Verkið felur í sér rif og förgun á austasta bragganum á Hvolsvelli 
ásamt 2/3 hluta braggans sem stendur í miðjunni. 

Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2022.

Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið geta skoðað aðstæður og 
umfang verksins með því að hafa samband við undirritaðan með 
tölvupósti á netfangið olirunars@hvolsvollur.is eða í síma 4884200.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Rangárþings eystra, Austurvegi 4, 
860 Hvolsvöllur fyrir kl. 11.00 mánudaginn 25. júlí 2022 og verða 
þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Ólafur Rúnarsson
Framkvæmdasvið Rangárþings eystra

Sumarlestur fullorðinna var 
haldin á Bókasafninu á Sel-

fossi sl. fimmtudag. Þetta er í 
fyrsta sinn sem viðburður með 
því nafni er haldinn á bóka-
safninu en sumarlestur barna 
hefur verið fastur liður á safninu 
undan farin 29 ár. Gísli Marteinn 

Baldursson sjónvarpsmaður og 
Tinna sérfræðingur fór á kostum 
í umfjöllun sinni um Tinnabæk-
urnar og skapara þeirra rithöf-
undinn Hergé. Að því loknu fóru 
margir gestanna yfir í Mjólkur-
búið og skáluðu fyrir Tinna og 
félögum í Risinu en þar voru 

tilboð á viskíi til heiðurs Kol-
beini kapteini, Tinnakokteilar 
og síðast en ekki síst Akureyrst 
sódavatn sem svíkur aldrei. 
Það er ljóst að bókasafnið mun 
standa fyrir fleiri sumarlestrum 
fyrir fullorðna í framtíðinni.

Hinn Íslenski Tinni sótti  
Bókasafnið á Selfossi heim

Íslandsbanki hefur fært Lista-
safninu Árnesinga sjö mál-

verk að gjöf eftir; Ásgrím Jóns-
son, Þorbjörgu Höskuldsdóttur, 
Jóhannes Kjarval, Gunnlaug 
Scheving, Jón Þorleifsson og 
Jón Engilberts. Eigendur Ís-
landsbanka ákváðu fyrir nokkr-
um misserum að gefa allt lista-
verkasafn bankans til Listasafns 
Íslands og fleiri viðurkenndra 
safna.

Það var Adólf Ingvi Braga-
son, útibústjóri Íslandsbanka 
á Selfossi sem afhenti safninu 
gjöfina við hátíðlega athöfn í 
Listasafni Árnesinga í Hvera-
gerði. Zsóku Leposa, verkefna-
stjóri safneignar tók á móti gjöf-
inni fyrir hönd safnsins. 

„Við erum því stolt að geta 
afhent Listasafni Árnesinga 
þessa veglegu gjöf. Þetta eru 
þjóðargersemar sem við erum 

að fá til okkar hérna á Suðurland 
og ég hvet alla Sunnlendinga 
til að gera sér ferð í Hvergerði 
og koma við á safninu og njóta 
listaverkanna. Listasafn Ár-
nesinga er falin demantur með 
fjölbreyttar og metnaðarfullar 
sýningar sem veita gott aðgengi 
að myndlistararfi þeim sem það 
varðveitir“ sagði Adólf við af-

hendingu verkanna. 
„Þetta er frábær gjöf, það 

er mjög ánægjulegt að Íslands-
banki skuli gefa Listasafnis Ár-
nesinga þessi sjö íslensku klass-
ísku verk. Gjöfin er mikill feng-
ur fyrir safnið og mun sóma sér 
vel hjá okkur hér í Hveragerði“ 
segir Zsóku Leposa, verkefna-
stjóri við dfs.

„Frábær gjöf“ frá Íslandsbanka
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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

Nýjar fréttir á hverjum degi!

Auglýsing um skipulag í 

sveitarfélaginu Ölfusi

Eftirtaldar skipulagstillögur voru samþykktar til 

auglýsingar af bæjarráði Ölfuss þann 30. júní, í sam-

ræmi við 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 

123/2010:

Deiliskipulag fyrir Akurholt II í Ölfusi

Í tillögunni eru markaðir byggingarreitir fyrir íbúðar-

hús, gestahús og hús til landbúnaðarnota. Hún hefur

hefur verið auglýst áður en fjarlægð íbúðarhúsa frá 

fyrrverandi Suðurlandsvegi náði ekki tilskyldum 100 

metrum. Þetta hefur verð lagfært í þeirri tillögu sem 

hér er auglýst.

Breyting á deiliskipulagi Hellisheiðarvirkjunar 

Með tillögunni er lóðum í jarðhitagarði fækkað úr 46 

í 14. Borteigur vestan tengivirkis og austan lóða við 

Bolavelli stækkar úr 2,8 ha í 4,3 ha þar sem lóðir næst 

borteignum falla út úr deiliskipulagi. Eftir stækkun 

borteigsins er afmörkun hans sú sama og hún var,

áður en borteigurinn var minnkaður í breytingu á 

deiliskipulagi vegna nýrra lóða í Jarðhitagarðinum, 

sem nú falla út úr deiliskipulaginu.

Tillögurnar verða til sýnis á bæjarskrifstofu Ölfuss, 

Hafnarbergi 1, Þorlákshöfn frá 6. júlí til 18. ágúst

2022. Hægt er að senda ábendingar eða athuga-

semdir á netfangið skipulag@olfus.is fyrir lok dags 

þann 18. ágúst 2022 eða með pósti á skipulagfulltrúi, 

sveitarfélagið Ölfus, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn.

Skipulags- og matslýsing fyrir fiskeldisstöð í 

Básum austan við Keflavík

Lögð er áhersla á að rekstur eldisstöðvarinnar verði 

sem mest í samræmi við hugmyndir um hringrásar-

hagkerfið og eru áætlanir um endurnýtingu eldis-

vökva og næringarefna til að viðhalda verðmætum 

auðlinda meðal annars í ylrækt á staðnum.

Áformað er að innan svæðisins rísi mannvirki eins 

og raf- og spennistöð, varaflastöðvar, gróðurhús, ker, 

vatnsmiðlunartankar, fóðursíló og súrefnistankar 

auk vatns- og frárennslislagna ásamt viðeigandi 

innviðum svo sem vegum, vegslóðum, bílastæðum, 

stígum og þess háttar. Vatnsöflun til rekstursins 

verður frá borholum innan lóðar og frárennsli verður 

síað og hreinsað áður en það er leitt til sjávar. 

Lýsingin verður til sýnis á bæjarskrifstofu Ölfuss, 

Hafnarbergi 1, Þorlákshöfn frá 6. júlí til 4. ágúst 

2022. Hægt er að senda ábendingar eða athuga-

semdir á netfangið skipulag@olfus.is fyrir lok dags 

þann 4. ágúst 2022 eða með pósti á skipulagfulltrúi, 

sveitarfélagið Ölfus, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn.

Gunnlaugur Jónasson, skipulagsfulltrúi Ölfuss
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Sendibílar á
Suðurlandi

Atvinna
Óska eftir dyravörðum/öryggisgæsla á

Selfossi og Hveragerði
Vegna aukina verkefna vantar fólk í

kvöld- og helgarvinnu.

Uppl. á uppognidur@uppognidur.is

Rangárþing eystra

ÚTBOÐ

Rangárþing eystra óskar eftir tilboðum í :

„Gatnagerð - Sóleyjargata“

Verkið felur í sér gatnagerð í Sóleyjargötu á Hvolsvelli. Verktaki 
skal jarðvegsskipta götustæði samkvæmt kennisniðum og leggja 
styrktarlag. Verktaki skal einnig leggja fráveitu, vatnsveitu, hita-
veitu og ýmist leggja eða aðstoða við lagningu annarra veitu-
lagna. Einnig skal verktaki sjá um uppsetningu ljósastaura.

Helstu magntölur eru:
Gröftur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 m3
Styrktarlag og fylling í lagnaskurði . . . . . . . . . . . . . . 4000 m3
Fráveitulagnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 m
Vatnsveitulagnir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 m
Ljósastaurar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 stk
Hitaveitulagnir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610 m

Verkinu skal að fullu lokið 1. desember 2022.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með fimmtudeg-
inum 7. júlí 2022.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu hafa 
samband við undirritaðan með tölvupósti á netfangið olirunars@
hvolsvollur.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og 
fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila til á skrifstofu Rangárþings eystra, Austurvegi 
4, 860 Hvolsvöllur fyrir kl. 11.00 mánudaginn 25. júlí 2022 og 
verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska.

Ólafur Rúnarsson
Framkvæmdasvið Rangárþings eystra

Ratbingó Rangárþings eystra 
er skemmtilegt sumarverk-

efni fyrir alla fjölskylduna þar 
sem markmiðið er að vera saman 
og stunda útivist í sveitarfélag-
inu. Ratbingóið stendur frá 15. 
júní til 31. ágúst.

Ratbingóið fer þannig fram að 
þátttakendur nálgast bingóspjald 
á heimasíðu Rangárþyngs eystra 
og halda síðan af stað til að finna 
staðina sem mynd er af á spjald-

inu. Á hverjum stað er tekin 
mynd og svo er þátttökueyðu-
blaðið fyllt út þegar búið er að ná 
að heimsækja eins marga staði 
og fjölskyldan getur. Fjölskyldan 
má senda saman inn eyðublaðið 
eða hver einstaklingur fyrir sig. 

Á bingóspjaldinu eru tólf 
skemmtilegir staði í Rangárþingi 
eystra, bæði í dreif- og þéttbýl-
inu, sem ættu að höfða til flestra. 
Við hvern stað eru góð bílastæði 

Fjölskylduvæn skemmtun í Rangárþingi eystra
og því tilvalið að leggja bílnum 
og leika sér aðeins nú eða fara í 
fjallgöngu, eftir því sem við á. 
Staðirnir eiga það sameiginlegt 
að þar er hægt að njóta samveru 
saman.

Dregið verður úr innsendum 
þátttökueyðublöðum en til að 
eiga möguleika á útdráttarverð-
launum þarf að heimsækja að 
minnsta kosti 6 staði á bingó-
spjaldinu.

Næstu tónleikar  tónlistarhá-
tíðarinnar Englar og menn 

í Strandarkirkju verða sunnudag-
inn 10. júlí nk. kl. 14. Á tónleik-
unum koma fram söngsystkinin 
Hallveig Rúnarsdóttir sópran og 
Þorbjörn Rúnarsson tenór ásamt 
Hrönn Þráinsdóttur píanóleikara.

Yfirskrift tónleikanna er ,,Í 
fögrum dal „ en á efnisskrá þeirra 
eru íslensk sönglög og dúettar 
eftir Hildigunni Rúnarsdóttur, 
Árna Thorsteinsson, Sigfús Ein-
arsson, Jón Nordal, Karl O. Run-
ólfsson og Jóhann G. Jóhannsson 
auk óperutónlistar eftir G. Bizet, 
A. Dvorak, W. A. Mozart og G. 
Verdi. 

Aðgangseyrir er kr. 3.500.
Tónlistarhátíðin er styrkt af 

Samtökum sunnlenskra sveitar-
félaga og Tónlistarsjóði.

UM FLYTJENDUR:
Hallveig Rúnarsdóttir  hefur 
sungið fjölmörg óperuhlutverk, 
flest hjá Íslensku Óperunni en 
einnig víðar. Þá hefur hún frum-
flutt tvö óperuhlutverk, Stúlku í 
óperu Kristians Blak, Ljós í ljóði 
í Færeyjum og hlutverk Gili-
truttar í samnefndri óperu eftir 
Hildigunni Rúnarsdóttur.

Hún hefur komið fram sem 
einsöngvari víða um heim og 
sungið sópranhlutverkið í mörg-
um helstu stórverkum tónbók-
menntanna, komið margoft fram 
með Sinfóníuhljómsveit Íslands 
ásamt fjölda annarra hljómsveita.

Hallveig hefur sérstaklega 
verið virk í flutningi nýrrar tón-
listar og hefur frumflutt mörg 
ný íslensk verk og haldið fjölda 
einsöngstónleika á Íslandi og er-
lendis undanfarin ár þar sem hún 
hefur lagt áherslu á ljóðasöng.

Hallveig hlaut Íslensku tón-
listarverðlaunin sem söngkona 
ársins í sígildri- og samtímatón-
list árið 2013  og aftur árið 2018. 
Auk þess hlaut hún tilnefningu til 
sömu verðlauna árin 2014, 2016, 
2020 og 2022.  

Hún var tilnefnd til Grímu-
verðlauna sem söngvari ársins 
2014 og 2017.

Hallveig er listrænn stjórn-
andi sönghópsins Cantoque En-
semble sem hefur vakið mikla 
athygli síðustu ár fyrir flutning 
á upprunatónlist með barokk-
hljómsveitum auk tónleika með 
nýrri íslenskri söngtónlist.

Hallveig er formaður Félags 
íslenskra tónlistarmanna og tók 
nýverið við stöðu aðstoðarskóla-

stjóra í Söngskóla Sigurðar De-
metz þar sem hún kennir einnig 
söng.

Þorbjörn Rúnarsson tenór hefur 
sungið alla sína ævi. Hann hefur 
verið meðlimur í fjölda kóra, 
Skólakór Garðabæjar, Hljóm-
eyki, Schola Cantorum, Kór Ís-
lensku Óperunnar, Hamrahlíðar-
kórunum, Háskólakórnum, Mót-
ettukór Hallgrímskirkju, Söng-
sveitinni Fílharmóníu, Cantoque 
Ensemble og svo mætti lengi 
telja. Sumurin 1989-1992 var 
hann einn af fulltrúum Íslands í 
Heimskór æskufólks, World Yo-
uth Choir, þar sem ungir söngv-
arar alls staðar að úr heiminum 
koma saman og syngja.

Þorbjörn hóf söngnám hjá 
Sigurði Demetz 1992, flutti til 
Egilsstaða 1995 og nam söng 
þar hjá W. Keith Reed. Hann tók 
virkan þátt í tónlistarlífi á Austur-
landi, uns hann flutti aftur suður 
2013. Meðal annars söng hann í 
þremur óperuuppfærslum Óperu-
stúdíós Austurlands, Tamínó í 
Töfraflautunni, Almaviva greifa 
í Rakaranum í Sevilla og Ferr-
ando í Cosi Fan Tutte. Þorbjörn 
hefur sungið einsöng í tveimur 
uppfærslum Íslensku Óperunnar, 
Almaviva greifa í Rakaranum 
í Sevilla eftir Rossini, 2002 og 
Beadle Bamford í Sweeney Todd 
eftir Sondheim, 2004. Þorbjörn 
hefur sungið hlutverk guðspjalla-
mannsins í Jóhannesarpassíunni 
á Egilsstöðum, í Reykjavík og í 
Færeyjum. Önnur einsöngshlut-
verk hafa orðið á vegi hans s.s. 
í Jólaóratoríu Bachs, Messíasi 
eftir Handel og Requiem eftir 
Mozart auk ýmissa verka eftir 
fjölda tónskálda, bæði innlendra 

og erlendra. Þorbjörn syngur nú 
með Kór Íslensku Óperunnar, 
Hljómeyki og Kór Hallgríms-
kirkju.

Hrönn Þráinsdóttir stundaði 
framhaldsnám við píanóleik við 
Staatliche Hochschule für Musik 
í Freiburg og lauk þaðan diplóma 
kennaraprófi vorið 2004 og tók 
meðleik við ljóðasöng sem auka-
fag.

Kennarar hennar voru Dr.Ti-
bor Szász og Hans-Peter Müller.

Að því loknu nam hún við 
ljóðasöngdeild Tónlistarháskól-
ans í Stuttgart undir handleiðslu 
Cornelis Witthoefft og lauk sér-
hæfðu diplómanámi sumarið 
2007.

Hrönn hefur komið fram á 
tónleikum víða sem einleik-
ari, meðleikari og við flutning 
kammertónlistar auk þess að hafa 
hljóðritað fyrir útvarp og leikið 
inn á geisladiska.

Hún hefur verið virk í upp-
eldisstarfi ungra söngvara, 
verið tónlistarstjóri uppfærslna 
síðustu ára hjá óperudeild Söng-
skólans í Reykjavík þar sem 
fluttar hafa verið perlur óperu-
bókmenntanna. Hún hefur einn-
ig ferðast víða um land síðustu 
misseri og kynnt óperutónlist og 
hið íslenska sönglag fyrir grunn-
skólabörn í öllum landshlutum.

Hún er einn helsti meðleikari 
óperusöngvara á Íslandi og hefur 
verið afar virk í tónleikahaldi á 
Íslandi.

Hrönn er kennari við Söng-
skólann í Reykjavík, Söngskóla 
Sigurðar Demetz og við Mennta-
skóla í tónlist, MÍT.

Í fögrum dal

Þorbjörn, Hrönn og Hallveig.
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Lyngháls 1, 110 Reykjavík  5 600 600
Eyravegi 25, 800 Selfoss  482 1944
Heiðargerði 22, 300 Akranes  431 1127

prentmetoddi.is 

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

Eyravegi 25, 800 Selfoss 
482 1944
selfoss@prentmetoddi.is 
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TIL SÖLU

Skálholtsdómkirkja
Skálholtsdómkirkja messa 
kl.11.00

Haukadalskirkja
 Messa kl.14.00.

Selfosskirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 10. 
júlí kl. 11:00.  Kirkjukórinn 
syngur, prestur Guðbjörg 
Arnardóttir.

Þvottadæla
300 bar til sölu upplýsingar í síma 
695 1543.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KIRKJUR

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

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

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.

SUMARFERÐ 
í hersafnið í Hvalfirði 
19. júlí. Sjá nánar á 

bls. 5.

SKRIFSTOFA FEBSEL
í Grænumörk, Selfossi.

Sími 894 4107.
Skrifstofa félagsins er

lokuð í sumar frá 1. júní til 
1. sept. 2022.

Sími formanns er 698 
3110. Sími gjaldkera er 

894 9465.

VH Tækjaleiga
Til leigu 2,8 tonna minigrafa.
Upplýsingar í síma 892 5741.

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Tek að mér ýmis verk. Er með 
traktorsgröfu og vörubíl. 
Nánari upplýsingar hjá 

Guðmundi í síma 650 5038.

GRÖFUÞJÓNUSTA

Sunglingalandsmót UMFÍ á 
Selfossi

Nú er heldur betur farið að 
styttast í Unglingalandsmót 
UMFÍ á Selfossi um 
verslunarmannahelgina. Mótið
hefur ekki verið haldið 
síðastliðin tvö ár og því mikið 
gleðiefni að það geti loksins 
farið að rúlla af stað. Opnað var 
fyrir skráningu sl. þriðjudag.

Á mótinu er boðið upp á 
keppni í 23 íþróttagreinum 
fyrir 11-18 ára þátttakendur 
frá föstudeginum 26. júlí til 
laugardagsins 29. júlí.

Greinarnar eru: Biathlon, 
bogfimi og borðtennis, 
fimleikalíf, frisbígolf og 
frjálsar íþróttir, glíma, golf og 
götuhjólreiðar, hestaíþróttir, 
knattspyrna, kökuskreytingar, 
körfubolti, mótokross og 
pílukast, rafíþróttir skák 
starsetning, strandblak 
og strandhandbolti, sund 
taekwondo og upplestur.

Dagskrá mótsins liggur fyrir 

og er hún bæði geysispennandi 
og stórskemmtileg. Yfir daginn 
verður keppt í fjölda greina en 
boðið upp á tónleika fyrir alla 
fjölskylduna.

Unglingalandsmót UMFÍ er 
fjölskylduhátíð fyrir börn og 
ungmenni á aldrinum 11-18 ára. 
Skráningargjald er 8.500 krónur. 
Allir þátttakendur sem vilja 
geta komið á mótið og er ekki 
skilyrði að vera í íþróttafélagi. 
Fyrir gjaldið fyrir tjaldsvæði 
fyrir alla fjölskylduna og 
aðgangur að tónleikum með 
landsþekktu tónlistarfólki 
öll kvöld á tjaldsvæðinu, 
aðgangur að leiksvæði fyrir öll 
yngri systkini þátttakenda og 
gleði fyrir foreldra og önnur 
fylgimenni.

Dagskránna og ítarlegri 
upplýsingar um keppnisgreinar, 
afþreyingu og tónlistaratriðin er 
að finna á www.ulm.is
Unglingalandsmót UMFÍ
er líka á Facebook 

Myndir: umfi.is

Skráning hafin á 
unglingalandsmót UMFÍ á Selfossi



Fimmtudagur  7. júlí 2022    11DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

Efni sendist á dfs@dfs.is

FRJÁLSAR Stór hópur frjáls-
íþróttakeppenda af sambands-
svæði HSK tók þátt í Gauta-
borgarleikum sem haldnir voru 
í 25. sinn á Ulleví- leikvang-
ingum í Gautaborg dagana 17.-
19.júní sl. Þátttakan í mótinu 
er skemmtileg og góð upplifun 
fyrir iðkendurna sem margir eru 
að stíga sín fyrstu skref á alþjóð-
legu móti.

Árangurinn var frábær og 
voru átta verðlaunapeningar 
hengdir um háls okkar kepp-
enda, auk þess slógu þau 16 
HSK met auk margra persónu-
legra bætinga.

Ívar Ylur Birkisson (14 
ára) tvíbætti Íslandsmetið í 
80 metra grindahlaupi, fyrst í 
undanrásum á tímanum 11,86 
sek. Hann bætti svo um betur í 
úrslitum á nýju Íslandsmeti og 
hljóp á 11,51 sek og varð í öðru 
sæti á leikunum í þeirri grein.

Hjálmar Vilhelm Rúnars-
son (14 ára) vann til þrennra 
verðlauna á mótinu. Hann náði 
þeim frábæra árangri að vinna 
kúluvarp með góðri bætingu er 
hann varpaði kúlunni 13,00m, 
hann vann til silfurverðlauna í 
spjótkasti  á nýju HSK meti er 
hann kastaði spjótinu 50,86m 
og í hástökki stórbætti hann sig 
með því að vippa sér yfir 1.79 
og vinna til silfurverðlauna.

Daníel Breki Elvarsson (16 
ára) náði þeim glæsilega árangri 
að bæta sig um marga metra í 
spjótkasti og sigra á nýju HSK 
meti þegar hann kastaði spjót-
inu 60,48m.  Bryndís Embla 
Einarsdóttir (13 ára) stóð sig 
vel og vann til tvennra verð-
launa, hún kastaði spjótinu 
34,95metra og vann til silfur-
verðlauna auk þess sem hún 
bætti sig í hástökki þegar hún 
stökk yfir 1,54m og krækti sér í 
bronsið.  Vésteinn Loftsson varð 
í 3. sæti í kúluvarpi 14 ára pilta 
er hann kastaði kúlunni 11,17m.
Eydís Arna Birgisdóttir (15 ára) 

hljóp 300m grindahlaup á tím-
anum 46,47sek og setti í leiðinni 
fjórfalt HSK met en hún bætti 
metið í flokkum 15 ára, 16-17 
ára, 18-19 ára og 20-22 ára. Ásta 
Dís Ingimarsdóttir (15 ára) hljóp 
2000m hlaup á tímanum 7:25,60 
mín og setti fimmfalt HSK met 
í leiðinni, hún bætti metið í 
flokkum 15 ára, 16-17 ára, 18-
19 ára, 20-22 ára og í kvenna-
flokki. Álfrún Diljá Kristínar-
dóttir (16 ára) bætti eigið HSK 
met í sleggukasti í flokki 16-17 
ára er hún kastaði sleggjunni 

49,34m. Martin Patryk Sric-
hakham (17 ára) setti HSK met 
í 2.000 metra hindrunarhlaupi 
á 8;27,83 mín. Helga Fjóla Er-
lendsdóttir (13 ára) bætti metið 
í 60 m grindahlaupi í flokki 13 
ára á 68 cm grindur þegar hún 
hljóp á 10,67 sek.

Þorvaldur Gauti Hafsteinsson 
keppti á mótinu fyrir Helsing-
borg og hljóp 800m á tímanum
2:06, 93 mín sem er langt undir 
HSK metinu en hann hefur æft 
þar það sem af er þessu ári en 
kemur heim í sumar.

Frábær árangur á Gautaborgarleikunum

Verðlaunapallurinn: Eru 14 ára piltar fyrir kúluvarp. )Hjálmar Rúnarsson 
Selfossi sigraði og Vésteinn Loftsson Hrunamönnum fékk brons.

15 ára piltar af HSK svæðinu, Rökkvi Þeyr Guðjónsson, (Heklu), Emil Vil-
bergsson (Hrunamönnum), Ágúst Ingi Steinsarsson (Heklu) og Kristófer Árni 
Jónsson (Heklu),

16 ára stúlkur af HSK-svæðinu, f.v. Edda Margrét Magnúsdóttir (Garpi), Guð-
laug Birta Davíðsdóttir ( Garpi), Þórkatla Loftsdóttir (Hrunamönnum), Þór-
hildur Arnarsdóttir (Hrunamönnum), Álfrún Diljá Kristínardóttir (Selfossi) 
og Hanna Dóra Höskuldsóttir (Selfossi).

Selfoss tapaði stórt fyrir Vík-
ing R. þegar liðin mættust á 

JÁVERK-vellinum þriðjudag-
inn 28. júní. Víkingar náðu for-
ystunni snemma leiks og fylgdi 
annað mark í kjölfarið eftir hálf-
tíma leik. 

Aron Darri fékk að líta rautt 
spjald í upphafi síðari hálfleiks 
þegar hann braut af sér innan 
teigs, Víkingar fengu víti og 
skoruðu. Eftir það átti róðurinn 
eftir að þyngjast allverulega. 
Víkingar skoruðu þrjú mörk í 
viðbót og lokatölur 0-6.

Selfyssingar óku Suður-

ströndina föstudaginn 1. júlí 
þegar liðið mætti Grindavík í 
níundu umferð Lengjudeildar-
innar. Fyrir leikinn sátu Selfyss-
ingar á toppi deildarinnar og 
á því var engin breyting þegar 
leiknum lauk. 

Valdimar Jóhannsson skoraði 
fyrsta mark leiksins fyrir Sel-
foss á 18. mínútu leiksins þegar 
hann slapp einn inn fyrir vörn 
Grindavíkur eftir undirbúning 
Gary Martin. Selfyssingar hefðu 
getað bætt við fleiri mörkum 
í fyrri hálfleik en forystan eitt 
mark eftir fyrstu 45. 

Grindavík jöfnuðu leikinn 
eftir aðeins stutta stund í síðari 
hálfleik. Hver annar en Gonzalo 
Zamorano var síðan á ferðinni 
einungis örfáum mínútum síðar 
þegar hann kom Selfoss yfir 
með sínu áttunda marki í deild-
inni í sumar. Gonzalo marka-
hæsti leikmaður deildarinnar. 

Um það bil 20 mínútum fyrir 
leikslok jöfnuðu Grindavík leik-
inn og þar við sat. Lokatölur 2-2.

Úrslit föstudagskvöldsins í 
Lengjudeildinni urðu til þess að 
Selfoss jók forskot sitt á toppn-
um þrátt fyrir jafnteflið. 

Stórt tap og bikardraumurinn úr sögunni

Síðastliðinn fimmtudag var 
gert hlé á heilsuátaki eldra 

fólks sem Sveitarfélagið Árborg 
stofnaði til í fyrrahaust og hefur 
farið fram í nýju Selfosshöllinni.  
Berglind Elíasdóttir íþróttafræð-
ingur hefur stjórnað æfingum 
sem fólust í að auka styrk, jafn-
vægi og þol.  Æfingar voru á 
þriðjudögum og fimmtudögum.  
Fljótlega eftir að æfingatím-
arnir hófust voru um 70 manns 
að mæta svo að skipta þurfti í 
tvo hópa.  Mikil ánægja hefur 
verið hjá þátttakendum með æf-
ingarnar og samdóma álit þeirra 
sem hafa tjáð sig að þær hafi 
gert mikið gagn fyrir líkama og 
sál.  Ánægjulegt var að sjá þegar 
fólkið streymdi í Selfosshöll-
ina og bauð hvert öðru „góðan 
dag“ og tók að spjalla saman 
þegar gengnir voru nokkrir upp-
hitunnarhringir fyrir æfingarnar. 
Félagslega voru þessar stundir 
dýrmætar.  Enginn vafi er á að 
verkefnið er mjög vel heppnuð 
forvörn sem á eftir að spara 
sveitarfélaginu og ríki fjármuni 
síðar meir með bættu heilbrigði 
eldra fólks.  

Í lok æfingar síðastliðinn 
fimmtudag færði Félag eldri 

borgara Selfossi, FEBSEL, 
Berglindi blómvönd í þakklætis-
skyni fyrir góða og fagmannlega 
þjálfun.   Nú tekur við sumarfrí 
og reiknað með að æfingar hefj-
ist að nýju í lok ágúst eða byrjun 
september, það verður auglýst 
síðar.    

Til fróðleiks má geta þess að 
á stjórnarfundi FEBSEL í febrú-
ar 2019 lagði Anna Þóra Einars-
dóttir, þáverandi varaformaður, 
til að félagið myndi skora á 
Sveitarfélagið Árborg að stefna 
að heilsuátaki fyrir eldra fólk í 
stíl við heilsueflingu Janusar.  
Þáverandi formaður, Guðfinna 
Ólafsdóttir, kom á samtali við 
sveitarfélagið með þeim árangri 
sem nú er orðinn að veruleika.  
FEBSEL þakkar bæjarstjórn 
fyrir framtakið og hvetur hana 
til dáða um að þróa verkefnið 
áfram t.d. með heilsufarsskoðun 
og mætti kanna hvort HSU gæti 
komið að því.  Öllum hlýtur að 
vera ljóst að með hraustum lík-
ama fylgir heilbrigð sál.  Hvað 
er betra fyrir samfélagið?

Þorgrímur Óli Sigurðsson
formaður Félags eldri borgara 

Selfossi

Heilsuátak eldri borgara 
á Selfossi

Nokkrir keppendur af sam-
bandssvæði HSK tóku þátt 

í Landsmóti 50+ sem haldið 
var í Borgarnesi dagana 24. – 
26. júní sl. Þeir kepptu í frjáls-
íþróttum, sundi, golfi og ringó 
og unnu til verðlauna í nokkrum 
greinum.

Ómar Franklínsson varð þre-
faldur Landsmótsmeistari í 50 
m bringusundi og 50 og 100 m 
skriðsundi í flokki 75- 79 ára.
Yngvi Karl Jónson vann kúlu-

varp og kringlukast í flokki 55-
59 ára og Sigmundur Stefánsson 
vann lóðkast í flokki 75-79 ára.

Sveit HSK var meðal þátttö-
kuliða í ringói og varð í öðru 
sæti. Í liðinu voru þeir Ólafur 
Elí Magnússon, Markús Ívars-
son, Jón M. Ívarsson, Guðmann 
Óskar Magnússon og Yngvi 
Karl Jónsson.

Heildarúrslit mótsins má 
nálgast á www.umfi.is.

Landsmót 50+ í Borgarnesi



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

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Gunnar
Guðmundsson
Sími 694 4922

Vilmundur
Sigurðsson

Sími 779 6777

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

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

Reykjavík - Selfoss
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

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

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTTNÝTT

Meirapróf
Endurmenntun
Akstursþjálfun
okuland.is

Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum

Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

NÝTT

Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
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Skyrland, sýningin um sögu 
skyrs í nýja miðbænum á 

Selfossi, hefur á undanförnum 
vikum hlotið alþjóðleg hönnun-
arverðlaun fyrir upplifunar-
hönnun og gagnvirka miðlun. 

Sýningin hlaut gullverðlaun 
í flokknum Gagnvirk Miðlun 
hjá Indigo hönnunarverðlaun-
unum í Istanbúl og bronsverð-
laun í sambærilegum flokki á 
á Evrópsku hönnunarverðlaun-
unum sem afhent voru í síðustu 
viku í Tallin í Eistlandi. Þetta 
er þriðja viðurkenningin sem 
Skyrland hefur hlotið á stuttum 
tíma, en í apríl hlaut sýningin 
FÍT verðlaunin fyrir gagnvirka 
miðlun.

„Þessi verðlaun eru ánægju-
leg viðurkenning, og um leið 
staðfesting á þeim sköpunar-
krafti og frumleika sem ein-
kennir sýninguna,“ segir Vignir 
Guðjónsson, framkvæmdastjóri 
Skyrlands.

Skyrland er upplifunarsýning 
í Mjólkurbúinu í miðbæ Selfoss 

og fjallar um skyr og matar-
menningu Íslands í fjölbreyttum 
og frumlegum innstillingum. 
Sýningin reynir á öll skilningar-
vit því gestir fá að horfa, snerta, 
þefa, hlusta, sjá og smakka. 

Skyrland hlýtur hönnunarverðlaun

Hönnun Skyrlands var í höndum 
Snorra Freys Hilmarssonar, 
Gagarín og fleiri sérfræðinga, 
en Verkstæðið sá um smíði 
og uppsetningu leikmynda og 
sýningaratriða.

Sunna Björk Mogensen frá Gagarín og Vignir Guðjónsson hjá Skyrlandi sjást 
hér hjá gagnvirka veggnum sem hefur vakið mikla athygli.

Farskóla Árnesinga sóttu stutt 
hnitmiðað námskeið í Kaup-
mannahöfn í lok maí, ásamt 
tveimur nemendum úr MÍT og 
einum frá Tónskóla Sigursveins. 
Var námskeiðið undanfari ár-
legra vortónleika „Det danske 
Suzuki Institut” sem haldnir 
eru í Tívolí tónleikasalnum í 
Kaupmannahöfn.

Tveir kennarar fylgdu ís-
lenska hópnum, þau Guðmundur 
Kristmundsson og Greta Guðna-
dóttir fiðluleikari. Gefum 
Guðmundi orðið:

„Eftir æfingar hér heima var 
haldið til Kaupmannahafnar 
þar sem sameinuðust nemendur 
frá Danmörku, Póllandi og 
Úkraínu. Æft var stíft daglangt 
26. – 27. maí í „Músikhúsinu“, 
geysifallegu tónleikahúsi frá 
18. öld sem staðsett er í mið-
borg Kaupmannahafnar. Þar er 
fjöldi sala af ýmsum stærðum 
og greinilegt að tónlistin var 
snemma sett í öndvegi þar í 
borg. Loks var afraksturinn 
fluttur á tónleikum í hinum fræga 
tónleikasal í Tívólí þann 28. maí.

Kennarar á námskeiðinu 
voru auk kennara frá Danska 
Suzuki-skólanum, kennarar frá 
Póllandi og Úkraínu. Þess má 
geta að Úkraínu-kennararnir, 
foreldrarnir og nemendurnir 
voru allir á framfæri Önnu 
Podhajsku, Suzuki-kennara 
frá Gdansk en hún hefur tekið 
að sér á annan tug úkraínskra 
stríðsflóttamanna sem allir 
tengjast á einn eða annan hátt 
Suzuki-hreyfingunni, geri aðrir 
betur!

Alls voru um 150 flytjendur 
á sviðinu þegar mest var og 
skipulag til fyrirmyndar.  Að 
loknum tónleikum var haldið út 
í skemmtigarðinn þar sem nem-
endur skemmtu sér konunglega 
langt fram eftir kvöldi.

Ferðir sem þessar eru mikil-
vægur þáttur í náminu. Það 
myndast vinskapur innan 
hópsins og ef vel tekst til milli 
ólíkra þjóða. Það er félags-
skapurinn sem er svo mikil-
vægur til að viðhalda gleði og 
ánægju í hljóðfæranáminu.“

Spiluðu á tónleikum í Tívolí


