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AUSTURVEGI 22, SELFOSSI

Kakóbolli í kuldanum!Kakóbolli í kuldanum!

Þau í Krílafló á Selfossi ætla 
að vera með svokallaðan 

góðgerðarbás í febrúar. Í góð-
gerðarbásnum verða seld barna- 
og fullorðinsföt, útidót og fleira 
gegn vægu verði. Öll innkoma 
mun renna óskert til Sigurhæða 
á Selfossi.

„Þegar ég tók við Krílafló 
um áramót, voru hér talsvert af 
óskilamunum sem höfðu dagað 
uppi. Ég nefndi í einu spjallinu 
við góða vinkonu mína að ég 
þyrfti að losa mig við þetta en 
langaði að gera eitthvað aðeins 
meira úr því heldur en að fara 
með í Rauðakross gáminn. 

Þegar ég fór að velta þessu 
fyrir mér mundi ég eftir frétt 

Góðgerðarbás til styrktar Sigurhæðum í Krílafló

Jóhanna Þorvaldsdóttir, eigandi Krílaflóar. Mynd: Dagskráin/HGL

Árni Evert Leósson, Baldur Már og Andri Jónsson. Mynd: Dagskráin/HGL

sem ég sá einhverntímann, um 
fatafjöllin sem eru að myndast 
í minna þróuðum löndum. Hún 
kom þá með hugmyndina um 
að setja upp góðgerðarbás. Mér 
fannst það alger snilld, fötin 
fengju nýja eigendur, minni sóun 
og ég gæti styrkt gott málefni í 
leiðinni,“ segir Jóhanna Þor-
valdsdóttir, eigandi Krílaflóar.

Jóhönnu þykir mikilvægt að 
vekja athygli á Sigurhæðum og 
þeirra merkilega starfi. „Sigur-
hæðir eru tiltölulega ný þjónusta 
á Selfossi, þó svo að þörfin fyrir 
þetta merkilega starf hafi alltaf 
verið til staðar. Mig langaði að 
vekja athygli á Sigurhæðum 
og safna eins miklu og mögu-

legt væri fyrir þetta málefni. Ég 
hafði samband við Sigurhæða-
konur og fékk samþykki þeirra 
fyrir þessari söfnun. Þær voru 
svo glaðar með þetta framtak að 
þær birtust hér margar með fata-
poka, eftir tiltekt í skápunum 
sínum, sem þær vildu gefa í 
verkefnið“

„Fyrirkomulagið verður 
þannig að Krílafló skaffar tvo 
bása endurgjaldslaust. Við verð-
leggjum vörurnar hóflega, en 
fólki er velkomið að greiða 
hærra verð fyrir vörurnar ef það 
vill styrkja Sigurhæðir auka-
lega. Engin þóknun verður tekin 
svo hver einasta króna sem safn-
ast fer rakleiðis til Sigurhæða að 

söfnun lokinni. Þetta er í raun 
mjög einfalt. Krílafló vinnur 
vinnuna, þið verslið og styrkið í 
leiðinni, Sigurhæðir græða. Við 

í Krílafló hlökkum mikið til að 
sjá ykkur og taka á móti fram-
lögum í söfnunina,“ segir Jó-
hanna að lokum. HGL

Selfyssingarnir Árni Evert Le-
ósson og Andri Jónsson hófu 

rekstur tveggja staða þegar mat-
höllin opnaði og hafa nú opnað 
þann þriðja, Röstí, þar sem 
Smiðjan var áður.

Dagskráin náði tali af Árna 
í tilefni opnunar Röstí. „Við-
tökurnar við Takkó og Pasta 
hafa verið frábærar og þegar 
tækifæri gafst til þess að stækka 
við okkur, þá slógum við til. Við 
ákváðum að fara í einfaldari 
týpu af hamborgurum, ásamt 
því að vera undir áhrifum smash 
borgara. Við ætlum halda mat-
seðlinum frekar litlum og nýta 
jafnframt tækifærið til þess að 
bjóða upp á „pop-up“ borgara, 
sem geta fengið tækifæri til að 
komast á matseðilinn ef þeir ná 
vinsældum. Við ákváðum að 
opna hamborgarastaðinn fyrst, 
færa hann yfir á barinn og reyna 

að láta þetta vinna svolítið sam-
an; borgari og bjór,“ segir Árni. 

„Nafnið Röstí kemur út frá 
diskunum okkar og útlitinu á 
staðnum. Við vildum fanga 
stemninguna á hamborgarabúll-
um úti í heimi, þær eru gjarnan 
merktar í bak og fyrir með Coke 
varningi og tilheyrandi og smá 
svona „funky“ diskum sem eru 
vel nýttir. Á kjúklingastaðnum 
komum við til með að vera með 
einn kjúklingaborgara, kjúkl-
ingavængi, „chicken fingers“ 
og gott úrval af sósum í boði til 
að sérsníða réttina að hverjum 
og einum, ásamt grænmetis 
og vegan réttum. Við fengum 
Baldur Má, kokk sem lærði og 
vann lengi vel í Tryggvaskála 
og síðar á Matarlyst til liðs við 
okkur sem yfirkokkur á Röstí,“ 
segir Árni að lokum. HGL

Borgari og bjór á Röstí
Nýr staður opnar í Mjólkurbúinu
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Mig langar að skora á vinkonu mína Ingu Jónu 
Bragadóttur til að koma með hrós næstu viku.

Ingibjörg Rafnsdóttir

Mig langar að hrósa Hlyni Friðfinnssyni og sam-
starfsfólkinu hans fyrir að lyfta skemmtanalífinu 
upp á nýtt stig. Þvílíkt framboð af hágæða skemmt-
unum sem er búið að vera og eru á næstunni.

Ingibjörg Rafnsdóttir

Endilega sendu okkur hrósið á net-
fangið dfs@dfs.is. Ekki væri verra að 
fá mynd með :)

Dagskráin, fréttablað Suðurlands

Ég vil byrja á að þakka vinkonu minni henni 
Katrínu fyrir að skora á mig! Þetta er skemmtilegur 
liður.

Ingibjörg Rafnsdóttir

Hrós vikunnar
Ingibjörg Rafnsdóttir 
er hrósari vikunnar að þessu sinni:

Sendibílar á 
Suðurlandi
Tek að mér alla almenna flutningsþjónstu
Heimsendingar - Vörudreifing - Búslóðaflutningar - Ruslaferðir
Traust og fagleg þjónusta með yfir 20 ára reynslu.

Tómas 820 3880  -  keyrsla@keyrsla.is  -  www.keyrsla.is  -   /keyrsla.is
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Hrós vikunnar
Gunnar Bjarki Rúnarsson 
er hrósari vikunnar að þessu sinni:

Hrós vikunar að þessu sinni fær stór 
vinur minn og viðskiptafélgi Einar 
Björnsson. Þvílík elja ár eftir ár að 
halda úti allskonar skemmtunum fyrir 
okkur hin. Það þarf áhuga, úthald, 
trú og metnað (og góða eiginkonu) til 
þess að halda stórar hátíðir eins og 
Kótilettuna og fleiri skemmtanir.

Gunnar Bjarki Rúnarsson

Ég ætla að skora á elskulegan bróður 
minn, Svein Kristján Rúnarsson að 
koma með næsta hrós.

Gunnar Bjarki Rúnarsson

Sveinn, sendu okkur hrósið á net-
fangið dagskrain@prentmet.is. 
Ekki væri verra að fá mynd með :)

Dagskráin, fréttablað Suðurlands

SUSHI Á SELFOSSI
Austurvegur 22 - Sími 896 1250

Borðaðu á staðnum eða taktu með heim

Margir söngelskir Ís-
lendingar beina athygli 

sinni að skjánum þessa daga 
þar sem Evróvisíon er í fullum 
gangi. Næstkomandi laugar-
dag verður seinna undanúr-
slitakvöldið haldið og eigum 
við Sunnlendingar verðuga 
fulltrúa þar, en þá stígur á sviði 
hljómsveitin Gagnamagnið í 
annað skipti á Evróvisíon-ferli 
sínum, eins og margir muna 
eftir þá var hljómsveitin ná-
lægt því að tryggja sér rétt til 
þátttöku í lokakeppninni árið 
2017.

Sunnlendingurinn Daði Freyr 
Pétursson er forsprakki hljóm-
sveitarinnar, en hann samdi lag-
ið og textann, sem flutt verður á 
laugardaginn. Í hljómsveitinni 
ásamt honum eru rafhljóð-
færaleikararnir og dansararnir 
Árný Fjóla Ásmundsdóttir, Jó-
hann Sigurður Jóhannsson og 
Stefán Hannesson og söngkon-
urnar Sigrún Birna Pétursdóttir 
og Hulda Kristín Kolbrúnar-
dóttir. Öll tengjast þau Daða á 
mismunandi hátt, Árný er kon-
an hans, en hann kynnist henni 
í FSu þar sem hann kynntist 
Stefáni og Huldu líka. Síðan er 
Sigrún litla systir hans og Jó-
hann var með honum í 10. bekk 
í Laugalandsskóla.

Aldrei eytt jafn löngum 
tíma í að semja lag
„Lagið er í rauninni samið eft-
ir að grunnhugmyndin að at-
riðinu var komin. Ég samdi 
lagið í stúdíóinu mínu í Berlín 

þar sem ég bý ásamt Árnýju og 
9 mánaða dóttur okkar Áróru. 
Ég man ekki eftir að hafa eytt 
jafn löngum tíma í að semja lag 
eins og þetta. Ég gerði allskon-
ar mismunandi útgáfur, prófaði 
allskonar laglínur og var alltaf 
að breyta, ég setti mikla pressu 
á sjálfan mig með þetta lag sem 
varð til þess að mér fannst aldrei 
neitt nógu gott, en ég er mjög 
sáttur með útkomuna og mér 
finnst þetta vera besta lag sem 
ég hef gefið frá mér, allavega 
pottþétt skemmtilegasta,“ segir 
Daði um lagið sitt.

Textinn er upprunalega sam-
inn á ensku og segir Daði að 
hann fjalli um tilfinninguna við 
það að eiga nýfætt barn og geta 
ekki talað við það, að vita í raun-
inni ekki beint hvað þessari nýju 
manneskju finnst eða muni finn-
ast um þig eða hvað henni muni 
finnast um hluti yfir höfuð. Ís-
lenska textann gerði hann vegna 
þess að í reglum söngvakeppn-
innar þarf maður að syngja á 
íslensku í undankeppninni, en 
hann vonast auðvitað til að kom-
ast áfram svo hann geti flutt lag-
ið eins og það var samið.

„Íslenski textinn fjallar um 
að Gagnamagnið sé að koma úr 
framtíðinni að bjarga heimin-
um með nýja dansinum sínum. 
Enski textinn er mjög persónu-
legur og mér fannst eitthvað 
skrýtið við að þýða hann bara 
beint yfir á íslensku, svo við 
ákváðum að vera með annan 
texta sem ég held að ýti samt 
undir atriðið í heild,“ segir Daði.

Miklu meiri alvara 
heldur en síðast
Þegar Daði er spurður hvort 
hann sjái mikinn mun á því að 
keppa í Söngvakeppninni núna 
í ár miðað við fyrir 3 árum 
segir hann: „Núna er ég tölu-
vert þekktari en síðast og það 
er ákveðinn standard sem fólk 
kannski býst við. Við erum að 
koma aftur fram sem Gagna-
magnið, fólk býst við einhverju 
ákveðnu svo við þurfum að 
vinna allt öðruvísi að atriðinu til 
að reyna að koma aftur á óvart. 
Ég er að fara í þessa keppni af 
miklu meiri alvöru en síðast. 
Núna langar mig í alvöru að 
fara út fyrir Íslands hönd. Síð-
ast var þetta prótótýpan, núna er 
Gagnamagnið fullmótað.“

Daði fer fögrum orðum um 
reynslu sína í að taka þátt í 
Söngvakeppninni en þátttaka 
hans hafði mjög góð áhrif á 
hann sem tónlistarmann. „Ég 
hef fengið að vinna sem tón-
listarmaður síðan við stigum á 
svið 2017 og það eru forréttindi 
sem ég tek ekki sem gefnu. Ég 
hef fengið að spila tónlistina 
mína fyrir ótrúlega margt fólk 
og draumurinn er bara að fá að 
halda áfram að gera það svo 
lengi sem ég lifi.“

Í lokin segir Daði það ómögu-
legt að spá hvernig þetta fer allt 
hjá þeim, en eitt veit hann fyr-
ir víst, að hann og hljómsveitin 
eru stolt af því sem þau ætla að 
bjóða þjóðinni upp á á laugar-
daginn kemur. -brv

Söngvakeppnin breytti lífi mínu
Gagnamagnið stígur á svið á laugardaginn

Ljósmynd: Karítas Sigvaldadóttir.

   UNDRALAGNIR
 ÖLL ALMENN PÍPULAGNINGAÞJÓNSTA

                      SÍMI 8484768   
        UNDRALAGNIR@GMAIL.COM
   JÓN KARL LINDAL PÍPULAGNINGAMEISTARI

PARKETSLÍPUN
OG LAGNIR Á SUÐURLANDI
Slípunin er 99% rykfrí og 

eingöngu er notast við 
hágæða lökk og slípivörur.

Gerum föst tilboð 
eða fermetraverð. Sími 690 5115

99%99%
RYKFRÍTT

Við hjá Dansakademíunni 
kennum rúmlega 160 

börnum í hverri viku. Við fáum 
að fylgjast með þeim uppgötva 
listsköpun, taka framförum, 
auka sjálfstraustið sitt og skapa 
vináttu. Það er okkur dýrmætt 
að sjá litlu dansfjölskylduna 
okkar stækka. En stækkandi 
fjölskyldu fylgja vaxtaverkir… 
Hvar eiga þessir dásamlegu 
nemendur okkar að fá að halda 
danssýningarnar sínar? 

Það kom til mín 7 ára nem-

andi sem spurði „hvers vegna 
sýnum við í Sunnulækjaskóla 
en ekki í leikhúsi?“. Lausnamið-
aða ég útskýrði fyrir hópnum að 
við værum nú eiginlega að bíða 
eftir að menningarsalurinn yrði 
kláraður, en þangað til myndum 
við gera okkar besta að skapa 
leikhús í íþróttahúsinu í Sunnu-
lækjarskóla. Nemandinn 
tók svarið í sátt og 
sýndi mér skiln-
ing á því að við 
værum að gera 
okkar besta í 
stöðunni. Svo 
í lok kennslu-
dagsins þegar 
ég var á heim-
leið varð mér 
hugsað til þessa 
samtals. 

Hversu lengi þurfa 
nemendur mínir að bíða eftir 
að fá að sýna í almennilegu leik-
húsi? 

Í hversu mörg ár þurfum við 
kennararnir að eyða heilu kvöld-
stundunum í að setja upp „svið“, 
ljós og ásættanlega aðstöðu fyrir 
nemendur okkar til að sýna í? 
Ég varð virkilega spæld útaf 

því að innst inni veit ég að sú 
bið verður löng. Á Selfossi er 
verið að reisa glæsilega aðstöðu 
fyrir íþróttafólk en alltaf sitja 
listgreinarnar á hakanum með 
ekkert, og þá meina ég virkilega 
ekkert, viðeigandi sýningar-
húsnæði. Öll þau hæfileikaríku 

börn og ungmenni sem stunda 
listnám á svæðinu 

eiga skilið viðeig-
andi sýningar-

rými eins og 
íþróttafólkið 
á skilið góða 
aðstöðu. Hér 
á Selfossi 
höfum við 
hálfkláraðan 

m e n n i n g a r -
sal sem myndi 

skila margfalt til 
baka til samfélagsins. 

Svo nú spyr ég alveg 
eins og 7 ára nemandinn minn, 
hvers vegna sýnum við í Sunnu-
lækjaskóla en ekki í menningar-
salnum?

Ástrós Guðjónsdóttir,
Danskennari og listunnandi
Eigandi Dansakademíunnar

Menningarsalurinn sem aldrei verður?

Landeldi og Ræktunarsamband Flóa og 
Skeiða gera 30 borholu verksamning

Landeldi hf. og Ræktunar-
samband Flóa og Skeiða ehf. 

hafa skrifað undir verksamning 
um borun á 30 sjóholum í Þor-
lákshöfn sem verða allt að 100 
metrar á dýpt. Jafnframt er 
stefnt á borun á ferskvatnshol-
um og mæli- og vöktunarholum. 
Samningurinn tryggir Landeldi 
hraunsíaðan sjó fyrir allan fyrsta 
áfanga félagsins. Verktíminn er 
áætlaður 15 mánuðir og verður 
borinn Saga notaður til verksins. 
Verkið hefst á komandi vikum.

Samkvæmt samningi skuld-
bindur Ræktunarsambandið 
sig til að fjárfesta í rafmagns-
pressum og Landeldi að útvega 
raforku til verksins. Með þessu 
er olíu skipt út fyrir raforku í 
borverkinu að stórum hluta, sem 
er nýjung hér á landi í borun á 

sjóholum. Samningurinn er einn 
umhverfisvænasti sinnar teg-
undar og liður í vegferð beggja 
fyrirtækja að settu markmiði í 
umhverfismálum.

„Við höfum þegar borað 20 
holur fyrir Landeldi síðan 2020 
og samstarfið verið bæði gott 
og lærdómsríkt. Samningurinn 
er því eðlilegt framhald til að 
ná fram sem bestum lærdómi 
og hagræðingu í borverkinu 
með tilliti til þarfa laxeldisins. 
Samningurinn er sá stærsti sem 
Ræktunarsambandið hefur gert 
við einstakan aðila í borholum 
hingað til og kallar á aukin um-
svif hjá Ræktunarsambandinu 
með frekari mannaráðningum,“ 
segir Guðmundur Á. Böðvars-
son, framkvæmdastjóri Rækt-
unarsambandsins.

„Með þessum samningi 
tryggir Landeldi sér aðgang að 
sjó til að rækta um 8 til 10.000 
tonn af laxi árlega. Ræktunar-
sambandið hefur stutt vel við 
Landeldi síðustu árin og sameig-
inlega hafa félögin þróað tölu-
verða nýbreytni við hönnun á 
sjóholum með virkilega góðum 
árangri. Í þessum stóra samningi 
munum við færa okkur úr olíu-
drifnum loftpressum í rafmagns 
loftpressur sem hefur mikil 
áhrif á kolefnisfótspor hverrar 
holu og er það liður í þeirri veg-
ferð Landeldis að velja eins og 
kostur er umhverfisvænar leiðir 
í uppbyggingu og rekstri félags-
ins,“ segir Heimir Ingimarsson, 
jarðfræðingur Landeldis.

Guðmundur Á. Böðvarsson, framkvæmdastjóri Ræktunarsambandsins og Heimir Ingimarsson, jarðfræðingur Land-
eldis. Mynd: Aðsend.
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Ekki banki. Ekkert bull. indo.is
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Hannaðu það sjálfur!

Inni á hönnunarvefnum 
okkar getur þú t.d. út-
búið kort, dagatöl og 
myndabækur.

CMYK

Blár 100 / 55 / 0 / 0

Rauður 0 / 100 / 100 / 0

Grár 0 / 0 / 0 / 50

Pantone

Blár P-293

Rauður P-485

Grár P-423

RGB

Blár 53 / 109 / 175

Rauður 189 / 45 / 33

Grár 151 / 151 / 151

Veflitur

Blár #356daf

Rauður #bd2d21

Grár #979797

Letur í slagorði

DIN Medium

Litur

Svart 

Hvítt á dökkum eða 
samlitum grunnum

honnun.prentmetoddi.is

SENDUM 

HVERT Á LAND 

SEM ER

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

Að lokum vil ég skora á vinkonu mína og fellow Einarsdóttur, 
Hildi Öder að bjóða upp á eitthvað gott í næstu viku. 

Gunndís Eva Einarsdóttir er 
sunnlenski matgæðingurinn að 
þessu sinni.

Ég byrja að sjálfsögðu á því að 
þakka Írisi vinkonu minni kær-
lega fyrir að skora á mig. 

Við fjölskyldan erum bú-
sett í Svíþjóð og hér ertu ekki 
maður með mönnum nema 
hafa taco í kvöldmat á föstu-
dögum. Því fannst mér við 
hæfi að bjóða ykkur upp á eina 
einfalda og fjölskylduvæna 
uppskrift af tacogratíni með 
pikkluðum rauðlauk. 

Pikklaður rauðlaukur
½ dl borðedik
1 dl sykur
1 ½ dl vatn
1 rauðlaukur 

Gott er að byrja á rauðlauknum 
því hann verður að fá að standa 
í leginum í a.m.k. 1 klst. 

Hrærið borðedik, sykur og 
vatn saman þar til sykur leys-
ist upp. Skerið rauðlaukinn í 
þunnar sneiðar, heilar sneiðar 
og losið þær í sundur. Leggið 
þá laukinn í lögin og leyfið að 
standa í 1 klst. 

Tacogratín
500 g nautahakk
1 msk. smjör til steikingar 
1 poki af taco kryddblöndu
1 dós salsasósa (230 g)

Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

2 dl sýrður rjómi 
3 dl rifinn ostur
250 g kokteiltómatar
½ dl jalapeno (má sleppa) 

Stillið ofninn á 175°C.
Steikið hakkið á pönnu í 

smjörinu. Þegar hakkið að far-
ið að brúnast bætið þá krydd-
blöndunni við og steikið örlítið 
til viðbótar. Hellið þá salsa-
sósunni saman við og leyfið að 
malla í örfáar mínútur. 

Setjið hakkblönduna í eld-
fast mót og setjið sýrða rjóm-
ann yfir og stráið yfir rifna ost-
inum, tómötunum og jalapeno.

Bakið í miðjum ofninum í 
u.þ.b. 30 mín. 

Berið fram með pikklaða 
rauðlauknum, nachos flögum, 
kóríander og fersku salati.
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Útg. Bókaútgáfan HÓLAR

Undanfarna mánuði hafa 
miklar breytingar átt sér 

stað á Skóla- og velferðarþjón-
ustu Árnesþings. Það liggur fyr-
ir að samlagið verður lagt niður 
innan fárra vikna og starfsmenn 
eru nú þegar farnir að róa á önn-
ur mið. Það virðist vera að nýr 
meirihlut bæjarstjórnar sé ekki 
tilbúinn með áætlun sem miðar 
að því að bregðast við þeirri 
stöðu sem upp er komin. 

Nú þegar hefur átt sér stað 
þjónustuskerðing á starfseminni 
sem kemur niður á skjólstæð-
ingum Hveragerðisbæjar í við-
komandi málaflokki. Skóla- og 
velferðarþjónusta er mikilvæg 
þjónusta sem vert er að standa 
vörð um og þess vegna höfum 
við í D-listanum bent ítrekað á 
mikilvægi þess að bæjarstjórn 
bregðist við þeirri stöðu sem 
upp er komin og á satt að segja 
ekki að koma okkur á óvart.

Þjónusta með minni hættu 
á hagsmunaárekstrum 
og vanhæfni
Byggðasamlag um Skóla- og 
velferðarþjónustu Árnesþings 
(SVÁ) var stofnað 2013. Sam-
lagið samanstendur af Hvera-
gerðisbæ, Bláskógabyggð, Flóa-
hreppi, Grímsnes- og Grafn-
ingshreppi, Hrunamannahreppi, 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi og 
Sveitarfélaginu Ölfus. 

Á haustdögum 2021 var gerð 
úttekt og greining á því hvort 
samstarfið henti Hveragerðisbæ 
jafn vel eftir íbúafjölgun  eða 

hvort aðrir möguleikar henti 
þjónustuþegum enn betur. Í 
lok desember 2021 skiluðu út-
tektaraðilar skýrslu til bæjaryfir-
valda. Mat hópsins var að þessi 
leið (samlagið) væri líklegust til 
að skila sveitarfélögunum hag-
kvæmri þjónustu með faglegri 
breidd, öflugum stuðningi við 
og milli sérfræðinga, gæðum 
við ákvarðanatöku og minni 
hættu á hagsmunaárekstrum og 
vanhæfni. Þetta gefur jafnframt 
meiri möguleika á að innleiða 
ákvæði farsældalaganna með 
skilvirkum hætti. Stærri rekstr-
areiningar eru taldar vera meira 
aðlaðandi vinnustaðir fyrir sér-
fræðimenntað starfsfólk og því 
auðveldara að manna þær, og 
möguleikar á sérhæfingu starfs-
manna eru að sama skapi meiri.

Örugg skref á krefjandi tímum
Þann 7. júní 2022 lögðu full-
trúar D-listans fram tillögu á 
fundi bæjarstjórnar þess efnis 
að fenginn yrði óháður aðila til 
að meta stöðu Hveragerðisbæjar 
gagnvart Skóla- og velferðar-
þjónustu Árnesþings og gera 
grein fyrir þeim kostum sem 
Hveragerðisbæ standi til boða 
er varðar framhald á skóla- og 

velferðarþjónustu í Hveragerði. 
Úttektina skyldi leggja fram á 
fyrsta fundi bæjarráðs í október. 
Tillagan var felld með fimm at-
kvæðum nýs meirihluta. Hugsun 
okkar með þessari tillögu var að 
við myndum skoða hvaða leið 
væri best að fara með hagsmuni 
sveitarfélagsins að leiðarljósi. 
Það hefði lágmarkað óvissustig 
og þá þjónustuskerðingu sem nú 
er upp komin. 

Síðan við lögðum fram til-
lögu okkar hefur margt breyst 
í stöðu Skóla- og velferðar-
þjónustu Árnesþings. Hvera-
gerðisbær sagði upp húsnæðinu 
sem hýsti þjónustuna og í kjöl-
far þess og þeirrar óvissu sem 
þessu fylgir hafa þónokkrir 
starfsmenn leitað á ný mið. Nú 
í byrjun febrúar er staðan sú að 
ekki er tekið við nýjum málum 
sem berast.  Þjónustuþegar 
okkar og starfsfólk eru því í al-
gjörri óvissu um það hvort og þá 
hvenær þeir megi vænta þess að 
geta fengið þjónustu. 

Breytingum sem ekki eru 
undirbúnar fylgir óvissa og jafn-
vel virka sem ógn á þá sem fyrir 
verða. Svo við tölum nú ekki um 
þegar algjört stefnuleysi ríkir. 
Samráð, samvinna og upplýs-
ingaflæði eru lykilatriði svo að 
breytingunum geti fylgt tæki-
færi sem nýta má til góðs. 

Fyrir hönd D-listans 
í Hveragerði,

Alda Pálsdóttir og
Sigurður Einar Guðjónsson.

Yfirvofandi þjónustuskerðing

Myndlistarnemar FSu halda 
áfram uppteknum hætti 

að setja upp sýningu í opinberu 
sýningarrými utan skólans. Nú 
er það nemendur í framhaldsá-
fanganum Straumar og stefnur 
sem fá þjálfun í uppsetningu og 
kynningu á eigin verkum. Verk-
in voru unnin á haustönn 2022. 

Sýningin fer fram í Lista-
gjánni á Bókasafni Árborgar 
og stendur yfir dagana 2. - 28. 
febrúar nk. Gestum gefst tæki-
færi á að upplifa fjölbreytt lista-
verk, bæði að útliti og innihaldi. 
Í áfanganum Straumar og stefn-
ur er unnið út frá kenningum í 
fagurfræði, fjölbreyttum mynd-
gerðum og nemendur hlaða verk 
sín tilgangi sem tengjast ýmist 
goðsögnum eða Heimsmark-
miðum Sameinuðu þjóðanna.

Það er margt á seiði á lista-

línu FSu og áhugi nemenda mik-
ill. FSu státar af fjölbreyttum 
áföngum á sviði sköpunar. Þar 
má nefna stafræna smiðju, Fa-
blab, ljósvakamiðlun, leiklist, 
textíl hönnun, grafíska hönnun, 
grafíska miðlun ásamt mynd-
listinni. Áfangarnir eru opnir 
öllum nemendum skólans, óháð 
námsbrautum. Einnig má nefna 
að það er alltaf gefandi og gam-
an að fá eldra fólk með áhuga 
á skapandi greinum inn í hinn 
hefðbundna nemendahóp.

Veggjalistin er sýning sem 
alltaf er opin áhorfendum en 
um er að ræða vegg er vísar 
að bílastæði FSu og er tæplega 
100 metra langur. Útkoman er 
frábær útimyndlistarsýning. 
Gaman er að segja frá því að 
fyrrum nemandi okkar á lista-
línunni, Þóranna Ýr Guðgeirs-

dóttir hefur unnið að veggjalist 
víðs vegar um Selfoss.

Það er stefna okkar að miðla 
verkum nemenda sem víðast og 
til þess höfum við vefsíðu á Fa-
cebook sem heitir FSu myndlist, 
nýsköpun og miðlun. Þar má sjá 
úrval verka úr þeim áföngum 
sem við kennum. Síðan er nýtt 
sem kennsluefni en ekki síður 
fyrir listunnendur að njóta.

Myndlistarkennarar FSu 
Lísa, Ágústa og Anna Kristín

Listnám og sýning myndlistarnemenda í FSu
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UPPBYGGINGARSJÓÐUR SUÐURLANDS
hefur opnað fyrir umsóknir vorið 2023

UMSÓKNARFRESTUR
MIÐVIKUDAGINN 
1. MARS KL. 16:00

KYNNTU ÞÉR ÁHERSLUR OG ÚTHLUTUNARREGLUR

ATVINNA &
NÝSKÖPUN

MENNING

ERTU MEÐ 
FRÁBÆRA 

SASS.IS

Landgræðslan býður verktökum á 
námskeið um vernd og endurheimt 
votlendis með áherslu á aðferðir við 

framkvæmdir.

Eftir námskeiðið fá þátttakendur 
staðfestingarskjal sem hægt verður 
að framvísa þegar sótt er um verk í 

endurheimt votlendis.

22. febrúar 2023, kl. 20:00
Rafrænt kvöldnámskeið (Teams).

Skráning í síma 488-3085 eða með 
tölvupósti á votlendi@land.is 

VILT ÞÚ STARFA 
VIÐ ENDURHEIMT?

Þann 6. febrúar næstkomandi 
er haldið upp á Dag leikskól-

ans í fjórtánda sinn. Þennan dag 
árið 1950 stofnuðu frumkvöðlar 
leikskólakennara sín fyrstu sam-
tök. Leikskólar landsins halda 
uppá daginn með fjölbreyttum 
hætti og stuðla að umræðu um 
leikskólastarfið frá ýmsum 
sjónarhornum. Í þessum pistli 
ætla ég að ræða vistun og vist-
unartíma yngstu barnanna í leik-
skólunum.

Á tiltölulega fáum árum hefur 
bið eftir leikskólavist farið úr 24 
mánuðum niður í 12 mánuði. 
Sveitarfélögin virðast þar vera 
að svara kalli þeirra sem þau 
telja helstu hagsmunaaðila það 
er, foreldra og atvinnulíf. Yngstu 
börnin hafa ekki rödd í samfélag-
inu. Óhætt er að segja að loforð 
um 8 stunda leikskólavist frá 12 
mánaða aldri er úr takti við allar 
rannsóknir og fræðigreinar um 
tengslamyndun barna við for-
eldra sína og ég saknaði þess úr 
umræðunni að fáir veltu fyrir sér 
hvaða hag 12-18 mánaða börn 
hafa af leikskólavist?

Síðustu áratugi hafa rann-
sakendur í auknum mæli rýnt í 
þroska barna og tengslamyndun 
út frá hagsmunum barnanna og 
talsvert til af efni um niðurstöð-
urnar til dæmis bókin „Fyrstu 
1000 dagarnir“ eftir Sæunni 
Kjartansdóttur. 

 Í óbirtri skýrslu Harðar 
Svavarssonar leikskólakenn-

ara https://www.ki.is/um-ki/
utgafa/frettir-og-pistlar/skola-
vardan/2022/of-morg-born-i-
of-litlu-plassi/ sem kemur út á 
Skemman.is næsta haust, kemur 
fram að leikrými barna í leik-
skólum er víða 1,37 fm, sem er 
álíka og venjulegt IKEA barna-
rúm. Fagfólk telur að 5,7 fm ætti 
að vera lámarksrými. Rannsókn 
Harðar sýnir að til þess að kreista 
út úr byggingunum eins marga 
fermetra og unnt er, þá er farið 
að miða við utanmál veggja auk 
þess að grunnflötur er mældur 
án þess rýmis sem innréttingar 
eða starfsfólk tekur. Skýrslan 
heitir „Börnin í veggjunum“ og 
ætti að vera skyldulesning allra 
sem koma að rekstri leikskóla. 
Úr þessum aðstæðum forða 
margir starfsmenn leikskóla sér 
en börnin hafa ekki val. 

Það er varla forsvaranlegt að 
bjóða yngstu börnunum upp á 
það að fara af heimilinu og beint 
í átta stunda vist í leikskóla og 
þrengja um leið að þeim sem 
fyrir eru. Ef svo væri ætti að 
miða við fjóra tíma á dag fyrstu 
sex mánuðina. Hina fjóra tímana 
mætti bæta upp með myndar-
legum heimgreiðslustyrk til for-
eldra barna 12-18 mánaða og 
slá þannig nokkrar flugur í einu 
höggi. Það þarf ekki að manna 
eins margar stöður, leikrými 
hvers barns eykst og sveitar-
félög þurfa síður að fjárfesta í 
dýru húsnæði, því eins og staðan 

er í dag eru yngstu börnin oft 
hrein viðbót í rými flestra leik-
skóla. Í Rangárþingi ytra hafa 
heimgreiðslur til foreldra yngstu 
barnanna verið við lýði um 
nokkurn tíma og eru 80 þúsund 
krónur á mánuði. Auka mætti 
hvata foreldra til að nýta sér þær 

til dæmis með því að þær skerð-
ist ekki ef vistunartími barnsins 
fer ekki yfir 4 tíma fyrstu sex 
mánuðina.

Leikskólinn er „vinnustaður“ 
barnanna og umræðan á að snú-
ast um hagsmuni þeirra fyrst og 
síðast út frá þeirra forsendum. Ef 

við byrjum þar græða allir. Börn-
in, starfsfólkið og samfélagið.

Steindór Tómasson.
Höfundur er með B.Ed. í leik-

skólakennarafræðum og starfar 
í Leikskólanum Laugalandi í 

Rangárþingi ytra.

Yngstu börnin í leikskólunum - Eiga þau heima þar?
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Aðalskoðun hf. óskar eftir að ráða bifvéla-
virkja til starfa við skoðun ökutækja á Selfossi. 
Við að leita að starfsmanni með framtíðarstarf 
í huga. Umsóknarfrestur er til 23. febrúar.  
Sveinspróf í eftirfarandi greinum er skilyrði, 
bifvélavirkjun, vélvirkjun eða bifreiðasmíði.

Aðalskoðun leggur áherslu á fagleg vinnu-
brögð við skoðun ökutækja og ríka þjónustu-
lund, en í starfinu felast eðlilega mikil sam-
skipti við viðskiptavini.

Nánari upplýsingar veita 
Ævar S. Hjartarson tæknistjóri.

Umsóknir sendist á aevar@adalskodun.is. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnað-
armál og öllum umsóknum verður svarað að 
loknum umsóknarfresti.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma,
tengdaamma og langamma,

SÓLRÚN ÓLAFSDÓTTIR
bókari og fyrrv. bóndi
Kirkjubæjarklaustri II

varð bráðkvödd föstudaginn 8. október.
Hún verður jarðsunginn frá Prestsbakkakirkju á Síðu
laugardaginn 23. október klukkan 13.

Guðrún Lárusdóttir Þórarinn Leifsson
Fanney Ólöf Lárusdóttir Sverrir Gíslason

Kristín Lárusdóttir Guðbrandur Magnússon
barnabörn og barnabarnabarn

Ástkær móðir okkar, amma, langamma og
systir

JÓHANNA GÚSTAFSDÓTTIR
Frá Hólmaseli

Lést á HSu á Selfossi þann 19.janúar sl. Útför verður gerð frá
Selfosskirkju þann 3.febrúar n.k.

Vilhjálmur A. Ólafsson Birgitta E. Antonsdóttir
Sigurður Guðmundsson Unnur Guðlaugsdóttir

Anna Pálina Guðmundsdóttir Gunnar Sigurðsson
Svandís Guðmundsdóttir Stefán Arngrímsson

Jóna Heiðdís
Guðmundsdóttir

Þorbjörn Sigurðsson

Barnabörn og langömmubörn
Systkini

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og systir

Jóhanna Gústafsdóttir
Frá Hólmaseli 

búsett að Grænumörk 2-5 Selfossi

 Vilhjálmur A. Ólafsson Birgitta E. Antonsdóttir
 Sigurður Guðmundsson Unnur Guðlaugsdóttir
 Anna Pálína Guðmundsd. Gunnar Sigurðsson
 Svandís Guðmundsdóttir Stefán Arngrímsson
 Jóna Heiðdís Guðmundsd. Þorbjörn Sigurðsson

barnabörn og langömmubörn
og systkini.

lést á HSu Selfossi þann 19. janúar.
Útför verður gerð frá Selfosskirkju 
föstudaginn 3. febrúar klukkan 13.

Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Rauða krossinn á Selfossi.

Tökum að okkur regluleg þrif fyrir sumarhús, hótel, 
gistiheimili og fyrirtæki. Almennar ræstingar, auka þrif 
og ýmis önnur þjónusta. Gerum tilboð sem hentar 
þínum þörfum.

Hægt er að nálgast frekari upplýsinga í síma 792-
1727 eða í tölvupóst á hshflutningar@gmail.com

Alina Elena Floristeanu, 
með 10 ára reynslu í þrif- og þjónustustörfum.

HSH Þrif- og flutningaþjónusta ehf. er lítið fyrirtæki 
með persónulega þjónustu sem sér um bæði þrif og 
flutninga.

Guðbjörg Dóra Sverrisdóttir 
er Selfyssingur, fædd í húsi 

ömmu sinnar og afa nr. 27 við 
Austurveginn. Eftir nám í barna- 
og unglingaskóla tók hún sér 
um áratugar hlé en hóf þá nám 
aftur. Hún er með BA próf í ís-
lensku frá Háskóla Íslands og 
uppeldis- og kennslufræðum frá 
Háskólanum á Akureyri. Í dag 
kennir hún við Fjölbrautaskóla 
Suðurlands.

Hvaða bók ertu að lesa núna?
Ég er núna með bókina Inn-
gangur að efnafræði eftir Bon-
nie Garmus. Bókin vakti fyrst 
áhuga minn vegna titilsins, það 
er ekki á hverjum degi sem 
skáldsaga ber titil sem lítur út 
eins og titill kennslubókar. Það 
eru einkum titlarnir og hönnun 
kápu sem grípa athygli mína 
og verða þess valdandi 
að ég les bækur eftir 
höfunda sem ég hef 
ekki heyrt um áður. 

Hvers konar bækur 
höfða helst til þín?
Glæpa- og spennu-
sögur finnast mér 
skemmtilegar, sérstaklega 
ef þær eru eftir íslenska höfunda. 
Annars les ég alls konar skáld-
sögur, bæði innlendar og þýddar. 
Skáldsögur með margslunginni 
fléttu eða góðri persónusköpun 
eru heillandi. Þá finnst mér að ef 
bækur eru skrifaðar eða þýddar 
á litríku, myndrænu og góðu 
máli þá heilli þær mig alltaf. 
Ég get jafnvel gleymt mér yfir 
stöku skemmtilegu orði eða 
setningu í sumum þeirra. Einu 
bækurnar sem ég festi ekki al-
mennilega hugann við eru ævi-
sögur, mér finnst ég alltaf vera 
að kíkja inn í líf fólks og verð 
bara pínu feimin við að sjá og 
upplifa allt sem þar kemur fram. 

Ertu alin upp við bóklestur?
Það var ekki lesið mjög mikið 
fyrir mig þegar ég var barn en 
þó hefur það líklega verið meira 
en minni mitt nær til. En ég las 
mikið sjálf og það þótti eðli-
legt og sjálfsagt að vera sífellt 
með bók. Ég man eftir mörgum 

bókum sem mér fannst skemmti-
legar en heilluðust var ég af 
bókum Enid Blyton, sérstaklega 
Fimm bókunum. Það er eitt-
hvað við bækur Blyton sem nær 
börnum og heldur þeim. Ég held 
meira að segja að þarna hafi ég 
stigið mín fyrstu skref í átt að 
jafnréttishugsun í gegnum Ge-
orgínu sem var strákastelpa og 
afar skemmtileg og klár.

 
Hvernig myndir þú lýsa 
lestrarvenjum þínum?
Í dag les ég oft prentaðar bækur 
en ennþá oftar vel ég að hlusta 
á hljóðbækur. Ég vandist því 
auðvitað, eins og mín kynslóð, 
að í útvarpi voru lesnar sögur. 
Þar hófst áhugi minn á hlustun. 
Ég man eftir að hafa hlustað á 
Silju Aðalsteinsdóttur og Hjalta 

Rögnvaldsson lesa ungl-
ingasögur. Bæði voru 

þau afburða lesarar. 
Einnig man ég að 
þegar ég vann í 
gróðurhúsi sem 
unglingur tókum 
við kaffitímann á 

þeim tíma sem mið-
degissagan var lesin 

til að geta hlustað. Þegar 
hljóðbækur komu til sögunnar 
á steymisveitum eins og Story-
tel datt ég í hlustunina fyrir al-
vöru. Ekki er óalgengt að ég 
hlusti á eina til tvær bækur á viku 
og stundum fleiri. Kosturinn við 
að hlusta frekar en að lesa er að 
á meðan er hægt að sinna öðru 
eins og eldamennsku og heim-
ilisþrifum.

Áttu þér einhverja uppá-
haldshöfunda?
Ég á marga uppáhaldshöfunda. 
Ég held mikið upp á Ólaf Jó-
hann Ólafsson, Sigríði Hagalín 
og Vilborgu Dagbjartsdóttur 
sem semur af mikilli þekkingu 
sögur sem fjalla um forna tíma. 
Glæpasagnahöfundarnir Stefán 
Máni, Yrsa, Arnaldur og Ragnar 
Jónasson heilla mig einnig. Svo 
eru þær Hildur Knúts, Sif Sig-
mars og Þórunn Rakel fínir ung-
mennahöfundar. Ég les einnig 
allar ungmennabækur sem ég 
næ í til að fylgjast með, enda 

nauðsynlegt hverjum íslensku-
kennara að vita hvað í boði er. 

Hefur bók einhvern tímann 
rænt þig svefni?
Það hafa fjölmargar bækur rænt 
mig svefni, þó ekki í jafnmiklum 
mæli í seinni tíð og þegar ég var 
ung. Þá átti ég oft erfitt með að 
fara að sofa fyrr en lestri bókar 
var lokið. Í dag ræna bækur 
mig stundum svefni, sérstak-
lega spennubækur. Ein bók greip 
mig þó svo um daginn að ég fór 
seint að sofa hennar vegna og á 
fætur fáeinum tímum síðar og 
lauk lestri hennar. Það var þó 
ekki vegna þess að hún væri svo 
spennandi heldur vegna þess að 
efni hennar var áhugavert og 
ekki síður sjónarhornið sem var 
síbreytilegt. Þetta var bókin Son-
ur minn eftir Aljandro Palomas.

En að lokum Guðbjörg Dóra, 
hvernig bækur myndir þú 
skrifa sem rithöfundur?
Ef ég væri fær um að skrifa bæk-
ur myndi ég vilja skrifa bækur 
fyrir börn og ungmenni þótt það 
sé örugglega erfiðasta formið. Í 
starfi mínu sem kennari hef ég 
séð hversu mikið ungt fólk lærir í 
gegnum bókmenntirnar og hvað 
orðaforði þeirra verður miklu 
betri við lestur. Með góðan orða-
forða í farteskinu verður allt nám 
auðveldara, enda kalla flóknar 
fræðibækur á góðan orðaforða.

Umsjón með Lestrarhestinum 
hefur Jón Özur Snorrason 

jonozur@gmail.com

Ég les allar ungmennabækur sem ég næ í
segir lestrarhesturinn Guðbjörg Dóra Sverrisdóttir

Mig langar að hrósa 
rekstraraðilum Shells-

kálans í Hveragerði  (Villa og 
fjölsk.) fyrir jákvæða og snara 
þjónustu. Þeir „redda“ bókstaf-
lega öllu með brosi  fyrir utan 
það að við eldri borgarar fáum 
góðan afslátt. Nefni hér eitt gott 

dæmi um liðlegheitin: Eitt sinn 
vantaði mig sérstakan skrúflykil 
fyrir þvottavélafætur og Villi 
yngri gróf niður í neðstu einka-
skúffu til þess að leita fyrir mig 
en fann reyndar ekki réttan lykil.  
Svo koma þeir þjótandi óbeðnir 
ef maður á í einhverjum vand-

ræðum með setja loft í dekk. 
Það er „allt“ „ekkert“ mál hjá 
þessum lipru mönnum. 

Sesselja Guðmundsdóttir  
Hveragerði

Takk fyrir liðlegheitin
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Auglýsing um niðurstöðu bæjarstjórnar 
Árborgar.

Miðbær Selfoss - óveruleg breyting á 
gildandi Aðalskipulagi Árborgar 2020-2036. 

Samkvæmt 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010 er auglýst niðurstaða 
Bæjarstjórnar Árborgar, vegna óverulegrar 
breytingar á gildandi Aðalskipulagi 
Árborgar 2020-2036
Bæjarstjórn Árborgar bókaði á fundi sínum 
dags. 18.1.2023 eftirfarandi:
Tillaga frá 15. fundi skipulags- og 
byggingarnefndar, frá 16. janúar. liður 3. Miðbær 
Selfoss - Breyting á aðalskipulagi Árborgar 
2010-2030. Lögð er fram óveruleg breyting á 
gildandi Aðalskipulagi Árborgar 2020-2036. 
Breytingin felur í sér að íbúðarbyggð ÍB23 
(íbúðasvæði) er minnkuð , og M1(miðsvæði) 
stækkað samsvarandi. Hluti lóðarinnar 
Kirkjuvegur 13, verður miðsvæði í stað 
íbúðabyggðar. Breytingin rýmkar fyrir nýju húsi 
austan við Kirkjuveg 13. Afmörkun svæða er 
breytt á uppdrætti. Í greinargerð aðalskipulags 
breytist stærð svæðanna þannig, að IB23 var 
4,7ha, en verður eftir breytingu 4,6ha. M1 var 
6,8ha, en verður eftir stækkun 6,9ha. Samhliða 
auglýsingu á aðalskipulagsbreytingu er stefnt 
að auglýsingu breytingartillögu á gildandi 

deiliskipulagi í Miðbæ Selfoss. Skipulags- og 
byggingarnefnd taldi að umrædd breyting 
væri óveruleg enda um mjög litla tilfærslu á 
afmörkun svæða að ræða. Nefndin samþykkti 
tillöguna sem óverulega breytingu á gildandi 
Aðalskipulagi Árborgar 2020-2036, og mæltist 
til að Bæjarstjórn Árborgar samþykkti 
tillöguna í samræmi við 2. mgr, 36. gr. 
Skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsfulltrúa 
yrði falið að senda f.h. Bæjarstjórnar Árborgar 
skipulagsbreytinguna á Skipulagsstofnun, og 
auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar.
Björgvin G. Sigurðsson S-lista, Arnar Freyr 
Ólafsson, B-lista og Bragi Bjarnason D-lista, 
taka til máls. Lagt er til að bæjarstjórn 
samþykki tillöguna sem óverulega breytingu 
á gildandi Aðalskipulagi Árborgar 2020-2036 
í samræmi við 2. mgr, 36. gr. Skipulagslaga nr. 
123/2010. Skipulagsfulltrúa er falið að senda f.h. 
Bæjarstjórnar Árborgar, skipulagsbreytinguna 
á Skipulagsstofnun, og auglýsa niðurstöðu 
Bæjarstjórnar. Bæjarstjórn Árborgar telur að 
umrædd breyting sé óveruleg enda um mjög 
litla tilfærslu á afmörkun svæða að ræða. 
Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt 
samhljóða með 11 atkvæðum.

Virðingarfyllst,
Rúnar Guðmundsson

skipulagsfulltrúi

Auglýsing um skipulagsmál í
Sveitarfélaginu ÁrborgMikil umræða hefur verið 

um rafmagn og hvort það 
er umhverfisvænt eða ekki. Við 
höfum fengið mikið af fyrir-
spurnum varðandi þetta. Okkur 
hefur fundist þessi umræða vera 
ruglingsleg og að fjölmiðlar hafi 
ekki náð að skýra þetta nógu vel 
fyrir almenningi í landinu. Vegna 
þessarar umræðu um uppruna-
vottanir á rafmagni og sölu upp-
runavottorða viljum við koma 
eftirfarandi athugasemdum á 
framfæri og vonum að það skýri 
betur stöðu sölufyrirtækja raf-
magns í þessum efnum.

Orka heimilanna er raforku-
sali og kaupir rafmagn af fram-
leiðendum rafmagns og selur við-
skiptavinum sínum. Það rafmagn 
sem Orka heimilanna kaupir og 
selur er framleitt með umhverfis-
vænum hætti hér á á landi og 
það er ekki búið að aðskilja um-
hverfisvæna hluta orkunnar frá 
okkar rafmagni. Þannig koma 
allir okkar viðskiptavinir til með 
að halda áfram að fá umhverfis-
væna græna orku og ekkert hefur 
breyst frá því sem áður var.

Sölufyrirtæki raforku hafa 
ekki val um hvort þau taki þátt 
í kerfi um upprunavottorð eða 
ekki. Sölufyrirtæki hafa hins 
vegar val um það hvernig þau 
spila úr þeim möguleikum sem 
kerfið býður upp á. Þeir mögu-
leikar sem standa sölufyrir-
tækjum til boða eru þrír. Sölu-
fyrirtæki getur keypt orku með 
upprunaábyrgðum og selt áfram 
til viðskiptavina. Viðskiptavinir 
fá þá umhverfisvottaða orku og 
allt er óbreytt frá því sem verið 
hefur hér á Íslandi. Möguleiki 
tvö er að sölufyrirtæki getur 
keypt rafmagn án upprunavott-
orða og greiða þá lægra verð 
fyrir orkuna. Möguleiki þrjú er 
að sölufyrirtæki kaupi raforku 
með umhverfisvottunum en selur 
sjálft vottorðin annað. Í tilfellum 
tvö og þrjú er staða raforkukaup-
enda á Íslandi breytt frá því sem 
áður var og fá viðskiptavinir þá 
óvottaða gráa orku. Viðskipta-
vinir raforkusölufyrirtækja sem 
fá óvottaða orku taka svo á móti 
óhreinni orku frá Evrópu. Þetta 
er vitaskuld allt bókhaldslegt en 
í þessu tilfelli eru það samt fyrir-
tæki og fjölskyldur í Evrópu sem 
eru að borga fyrir að fá uppruna-
vottorðin og eru í góðri trú um að 
vera með hreina orku þrátt fyrir 
að orkan sem þau raunverulega 
nota sé framleidd með óumhverf-
isvænum hætti. Þannig telja þessi 
fyrirtæki og fjölskyldur að þau 
séu að haga sér á ábyrgan hátt og 
séu að gera góða hluti fyrir um-
hverfið. Til þess að umhverfis-
væni hlutinn sé ekki seldur tvisv-
ar taka fyrirtæki og heimili á Ís-

landi, sem kaupa óvottaða orku, á 
móti óhreina hluta orkunnar sem 
er mengun vegna framleiðslu raf-
magns með jarðefnaeldsneyti og 
kjarnorku.

Samkvæmt upplýsingasíðu 
Orkustofnunar hafa 4 af 8 sölu-
fyrirtækjum raforku fengið vott-
un á að hafa selt sínum viðskipta-
vinum umhverfisvæna, vottaða 
orku árið 2021. Það eru svo fjög-
ur fyrirtæki sem hafa ekki fengið 
þessa vottun og hafa þá selt við-
skiptavinum sínum óumhverfis-
væna orku frá upphafi árs 2021. 
Það þýðir að fyrirtæki og heimili 
sem kaupa af þeim orku hafa ver-
ið að fá óhreina orku. Spurning 
er hvort viðskiptavinir þessara 
sölufyrirtækja hafi fengið upp-
lýsingar um uppruna orkunnar 
sem þeir hafa fengið. Það hvílir 
rík skilda á sölufyrirtækjum raf-
magns að láta viðskiptavini sína 
vita um uppruna rafmagnsins 
sem þeir selja viðskiptavinum 
sínum. Orkustofnun hefur svo 
eftirlit með því að sölufyrirtæki 
uppfylli upplýsingaskildu sína 
gagnvart viðskiptavinum. Hvort 
sem viðskiptavinir hafi verið 
látnir vita eða ekki, þá teljum við 
að notendur sem fá óvottaða gráa 
orku hafi í fæstum tilfellum vitað 
af því. Við skoðun á heimasíðum 
sölufyrirtækjanna er ekki að sjá 
að viðskiptavinum sé umbunað 
fyrir að það sé búið að selja um-
hverfisvæna hlutann frá orkunni. 
Miðað við þau verð sem hægt 
er að fá fyrir umhverfisvottanir 
í dag þá ætti það að muna tölu-
verðu í verði til notenda.

Neytendur eiga rétt á að fá 
upplýsingar um uppruna þeirrar 
raforku sem þeir kaupa frá sölu-
fyrirtækjum. Við hvetjum neyt-
endur til að vera upplýsta og 
leita eftir upplýsingum um upp-
runa þeirrar orku sem þeir eru að 
kaupa hjá sínum söluaðila.

Orka heimilanna ákvað að 
kaupa umhverfisvæna orku fyrir 
árið 2023 eins og önnur ár. Við 
töldum okkur ekki geta staðið á 
öðru. Geri sölufyrirtæki það ekki 
er um ákveðin vörusvik að ræða 
því ef raforka er seld án uppruna-
vottorða þarf að kynna það mjög 
vel fyrir viðskiptavinum og við-
skiptavinurinn þarf að ákveða 
sjálfur að kaupa óumhverfis-
væna orku. Orka á Íslandi er um-
hverfisvæn og þess vegna er það 
skilda söluaðila að upplýsa við-
skiptavini sína um uppruna ork-
unnar ef sú orka sem þeir selja er 
ekki umhverfisvæn.

Starfsfólk Orku heimilanna er 
ávallt tilbúið að ræða þessi mál 
við viðskiptavini og aðra og það 
er vilji okkar og hagur að neyt-
endur skilji vel allar hliðar raf-
orkumarkaðarins.

Um rafmagn og umhverfisvottanir

Tillaga að deiliskipulagi fyrir lóð við Skæruliða-
skálann í Ólafsskarði
Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti þann 26. janúar deili-
skipulagstillögu fyrir lóð við Skæruliða skálann 
í Ólafsskarði til auglýsingar í samræmi við 1. 
málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. 
Tillagan hefur verð auglýst áður en er nú auglýst 
aftur, þar sem ekki gafst tími til að ganga frá henni 
áður en ár var liðið frá lokum athugasemdafrests. 
Tillagan markar og setur skilmála fyrir nýja lóð svo 
unnt verði að skilgreina og stofna hana umhverfis 
skálann sem kallaður hefur verið Skæruliðaskálinn. 
Skálinn á sér sögu frá því þegar skíðamennska 
var ennþá stunduð í Jósepsdal á árunum áður 
en skæruliðarnir voru hópur skíðaáhugamanna í 
Skíðadeild Ármanns sem byggðu skálann fyrir ofan 
eina skíðabrekkuna í dalnum.

Tillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofunni, 
Hafnarbergi 1, dagana 2. febrúar til 16. mars 2023. 
Hægt er að senda ábendingar eða athugasemdir 
á netfangið  skipulag@olfus.is  fyrir lok vinnu-
dags þann 16. mars 2023 eða með bréfpósti á 
skipulagsfulltrúa, bæjarskrifstofu Ölfuss, Hafnar-
bergi 1, 815 Þorlákshöfn.

Skipulagslýsing vegna fyrirhugaðrar breytingar 
á aðal og deiliskipulagi 
Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti þann 26. janúar 
skipulagslýsingu vegna fyrirhugaðrar breytingar á 
aðal- og deiliskipulagi Móa, miðbæjar í Þorlákshöfn. 

Aðalskipulagi er breytt þannig að fleiri íbúðir verði 
heimilaðar á svæðinu og deiliskipulagsbreytingin 
breytir byggingarreitum þannig að torg myndist 
miðsvæðis, sem hinar ýmsu byggingar sem hýsa 
miðbæjarstarfsemi, hótel og íbúðir munu standa 
við.

Lýsingin verður til sýnis á bæjarskrifstofunni, 
Hafnarbergi 1, dagana 2. febrúar til 23. febrúar 2023. 
Hægt er að senda ábendingar eða athugasemdir 
á netfangið  skipulag@olfus.is  fyrir lok vinnu-
dags þann 23. febrúar 2023, eða með bréfpósti á 
skipulagsfulltrúa, bæjarskrifstofu Ölfuss, Hafnar-
bergi 1, 815 Þorlákshöfn.

Óveruleg breyting á aðalskipulagi Ölfuss 2020-
2036
Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti þann 26. janúar óveru-
lega breytingu á aðalskipulagi Ölfuss 2020 - 2036 í 
samræmi við 2. málsgr. 36 greinar skipulagslaga 
nr. 123/2010. Við lokauppsetningu aðalskipulags 
fór rangur kafli inn í greinargerð skipulagsins. Kafli 
4.1.3 sem fjallar um heimildir til uppbyggingar á 
landbúnaðarlandi féll út en almennu skilmálarnir 
fyrir frístundabyggð úr kafla 4.1.2 voru endurteknir 
í stað þeirra skilmála sem bæjarstjórn hafði sam-
þykkt þegar tillagan var auglýst. Þetta er lagfært 
með þeirri breytingu sem nú er gerð og réttur kafli 
4.1.3 settur inn í skipulagsgreinargerðina. 

Gunnlaugur Jónasson, skipulagsfulltrúi

Auglýsing um skipulag í
 sveitarfélaginu Ölfuss
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KÖRFUBOLTI Miklar breyt-
ingar hafa orðið á meistara-
flokksliði Selfoss körfu frá því 
að tímabilið byrjaði. Liðinu 
hefur gengið upp og niður það 
sem af er tímabils en situr þó í 4. 
sæti deildarinnar, í fullri baráttu 
um úrslitakeppnissæti.

Þeir sem hafa yfirgefið hóp-
inn eru Srdan Stojanovic, sem 
var leystur undan samningi, 
ásamt Noah Glen Saa og Dusan 
Raskovic, ungir námsmenn sem 
ákváðu að snúa aftur til heima-
landa sinna.

Um áramótin var tekin 
ákvörðun um að taka fleiri 
unga leikmenn frá félaginu inn 
í meistaraflokkinn, enda úr nógu 
að velja. Hópurinn er nú skip-
aður sex 16 ára leikmönnum og 
tveimur 17 ára, en í hópinn bætt-
ust þeir Gísli Steinn Hjaltason, 
Dagur Nökkvi Hjaltalín Svölu-
son, Fróði Larsen, Sigurður 
Logi Sigurveinsson, Tristan 
Máni Morthens, Ari Hrannar 
Bjarmason, Birkir Már Sigurðs-
son og Skarphéðinn Árni Þor-
bergsson. Birkir Hrafn Eyþórs-
son og Styrmir Jónasson voru nú 
þegar komnir inn í hópinn. Allt 
eru þetta leikmenn sem eru að 
stíga sín fyrstu skref í meistara-
flokknum.

„Þessir ungu leikmenn, 
ásamt fleiri yngri leikmönnum, 
eru framtíð félagsins. Við viljum 
gefa þeim tækifæri til að spila á 
hærra stigi með því að taka þá 
inn í æfingarhóp meistaraflokks 
ásamt því að leyfa þeim að spila 
með ungmennaflokknum okkar. 
Það kemur að því að þeir fái 
sínar leikmínútur með meistara-

flokknum,“ segir Chris Caird, 
þjálfari meistaraflokks.

Kynslóðaskipti í hópnum
Kynslóðaskipti hafa verið að 
eiga sér stað í meistaraflokknum 
undanfarin ár þar sem reynslu-
boltarnir hafa verið að draga 
sig úr hópnum af hinum ýmsu 
ástæðum. Á þessum tíma hefur 
liðið því þurft að reiða sig á að-
stoð atvinnumanna, þó aðeins 
einn á hverju tímabili, og leik-
manna sem hafa notað Selfoss 
körfu sem stoppistöð áður en 
þeir fara á stærri svið, eins og 
t.d. í háskólaboltann út í Banda-
ríkjunum.

„Við höfum þurft að treysta 
að mestu á unga leikmenn, bæði 
innlenda og erlenda, sem koma í 
liðið vegna þess að við erum með 
mjög gott og metnaðarfullt starf í 
akademíunni,“ segir Chris. Þar 
má t.d. nefna samstarf við efstu-
deildarliðið Real Betis á Spáni 
sem hefur viðurkennt akademíu 
FSu og Selfoss sem framúrskar-
andi körfubolta „prógram“, en 
úr því starfi kom til dæmis hinn 
bráðefnilegi Kennedy Clement, 
sem er aðeins 20 ára.

Framtíðin björt
Selfoss er orðið eitt af þeim 
liðum sem er með hvað yngsta 
leikmannahópinn í deildinni, ef 
ekki þann allra yngsta, og er æf-
ingahópurinn nú í fyrsta skipti í 
langan tíma skipaður uppöldum 
leikmönnum úr heimabyggð. 
Það verður spennandi að sjá 
hvernig þessi hópur mun þróast 
næstu árin, en eitt er víst, fram-
tíðin er björt. BRV

Ungu leikmennirnir 
stíga á stóra sviðið

Fyrsti þristurinn á ferlinum

Liðsmynd tekin í byrjun janúar á þessu ári. Mynd: Selfoss karfa

Ragnar Ágúst Nathanaelsson. Mynd: Instagram.com/bjorgvinsport

KÖRFUBOLTI Hamar mætti 
Ármanni í Frystikistunni í 
Hveragerði sl. föstudag. Leik-
urinn var jafn stærstan hluta 
leiksins og leikmenn Ármanns 
spiluðu vel. Bæði lið voru 
sammála um það að skemmta 
áhorfendum og hafa ekki of 
miklar áhyggjur af varnarleik, 
en leikurinn endaði 124 -109 
fyrir Hamar. 

Stúkan var þétt setin og 
greinilega mikil eftirvænting 
eftir loforði Ragnars um að 
taka sitt fyrsta þriggjastiga 
skot á ferlinum. Í fyrstu sókn 
leiksins fékk Ragnar boltann 
fyrir utan þriggjastiga línuna 
og þögn greip um sig í hús-
inu. Ragnar leit upp og ákvað 
að láta vaða. Boltinn fór að 
sjálfsögðu beint ofan í og allt 
ætlaði um koll að keyra. Sögur 
herma að Ragnar ætli aldrei 
aftur að taka þriggja stiga skot. 

 Hamar körfubolti

Mynd: UMFS

FÓTBOLTI Markvörðurinn 
Amanda Leal hefur skrifað 
undir samning við Selfoss.

Amanda sem er fædd árið 
1999 kemur úr Stanislaus 
State háskólanum þar sem hún 
hefur varið mark Stan State 
Warriors eftir að hafa leikið 
áður fyrir Cal State háskólann. 

„Amanda með góða tækni 
til að geta tekið þátt í upp-
spili liðsins eins og við viljum 
spila,“ segir Björn Sigur-
björnsson, þjálfari kvennaliðs 
Selfoss. UMFS

Amanda Leal í Selfoss

Helstu verkefni og ábyrgð:
 • Þátttaka í teymisvinnu um hönnun og mótun Grænna iðngarða á Suðurlandi 
 • Öflun og mótun nýrra viðskiptatækifæra fyrir Græna iðngarða með hringrásarhugsun  

að leiðarljósi
 • Greining á nauðsynlegum innviðum og kostnaði
 • Samskipti og samvinna við nýja og núverandi rekstraraðila sem og sveitarstjórnir  

og byggðaþróunarfulltrúa viðkomandi svæða
 • Önnur verkefni sem tengjast innleiðingu hringrásarhagkerfis á Suðurlandi 

Hæfniskröfur:
 • Nám sem nýtist í starfi 
 • Farsæl og haldgóð starfsreynsla sem nýtist í starfi
 • Brennandi áhugi á nýsköpun, orku og umhverfismálum
 • Frumkvæði og drifkraftur í einstaklings- og teymisvinnu
 • Lipurð og hæfni í samskiptum
 • Færni í að koma frá sér efni í ræðu og riti
 • Reynsla af verkefnastjórnun
 • Tækniþekking sem nýtist í starfi er kostur
 • Góð enskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar nk.
Starfsstöð er á Suðurlandi. Öll kyn eru hvött til að sækja um. Umsókn, sem sendist á 
orkidea@orkidea.is, skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein  
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi um hæfni umsækjanda til að gegna starfinu. 

www.orkidea.is

Við leitum að öflugum einstaklingi, sem er til í gott hugarflug og með auga fyrir 
nýjum hugmyndum og lausnum, í starf verkefnastjóra í uppbyggingu Grænna 
iðngarða á Suðurlandi, í anda hugmyndafræði hringrásarhagkerfisins  
og nýsköpunar.

Grænn iðngarður er samstarfsnet fyrirtækja á ákveðnu atvinnusvæði þar sem skipst er á 
orku og hráefnum þar sem úrgangur og straumar eins fyrirtækis getur nýst sem auðlind 
annars. Innviðir græns iðngarð eru skipulagðir með samvinnu í huga er varðar þjónustu og 
viðskipti fyrirtækjanna innan garðsins. Uppbygging græns iðngarðs styður við sjálfbærni með 
innleiðingu félagslegra, efnahagslegra og umhverfisvænna sjónarmiða í skipulagi, stýringu 
og framkvæmd.

 

Ertu framsýnn hugmyndasmiður? 
Orkídea leitar að verkefnastjóra
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Kirkjulundur 19
Garðabær

harpa@harpautfor.is
harpautfor.is

Harpa Heimisdóttir
842 0204

Brynja Gunnarsdóttir
821 2045

Svæðisskipulag 
fyrir Suðurhálendið

- Tillaga til kynningar
Opinn kynningarfundur á tillögu að svæðis-
skipulagi Suðurhálendis verður haldinn á 

Hótel Selfossi 8. febrúar nk. kl. 17:00 - 19:00.

Fundinum verður einnig streymt, 
sjá nánar á www.sass.is.

Svæðisskipulagsnefnd 
fyrir Suðurhálendið

Selfosskirkja.

Fulltrúar Okkar Hveragerðis 
í bæjarstjórn Hveragerðis-

bæjar og nefndum bæjarins 
hafa unnið statt og stöðugt 
að því að koma stefnumálum 
Okkar Hveragerðis frá kosning-
unum í vor til framkvæmda. Eitt 
meginstefið í stefnumálefnum 
Okkar Hveragerðis og málefna-
samningi nýs meirihluta Okkar 
Hveragerðis og Framsóknar er 
fjölskylduvænna samfélag og 
hafa fulltrúar meirihlutans unn-
ið saman að því að gera þessar 
sameiginlegu áherslur að veru-
leika á undanförnum mánuðum.

Fríar klukkustundir á leikskóla 
Stefnt er að því að bjóða 6 
klukkustundir fríar á leikskólum 
Hveragerðisbæjar í skrefum 
á kjörtímabilinu. Fyrsta fría 
klukkustundin í leikskóla kom 
strax til framkvæmda þann 1. 
september síðastliðinn og í fjár-
hagsáætlun er gert ráð fyrir því 
að fríar klukkustundir á leik-
skóla verði orðnar tvær haustið 
2023. 

Foreldragreiðslur og 
uppbygging húsakosts 
fyrir leik- og grunnskóla
Reglur um foreldragreiðslur 
tóku gildi þann 1. október sl., 
en með þeim er veittur fjár-
hagslegur stuðningur til foreldra 
barna eldri en 12 mánaða sem 
hafa ekki fengið vistunarboð á 
leikskóla eða hjá dagforeldrum. 
Fjárhæð greiðslanna er 110.000 
kr. á mánuði fyrir hvert barn og 
með þeim er leitast við að styðja 
við foreldra barna sem ekki hafa 
fengið dagvistun fyrir börn sín 

eftir 12 mánaða aldur, en áhersla 
er lögð á að öll börn komist 
inn á leikskóla við það tíma-
mark. Lagt er upp með að flýta 
uppbyggingu mannvirkja fyrir 
leik- og grunnskólastarf eins og 
þörf er á. Vonir standa til þess 
að fyrstu deildir nýs leikskóla í 
Kambalandi hefji starfsemi árið 
2023, sem er fyrr en áður var 
áætlað, ásamt því að fyrirhugað 
er að framkvæmdir við þriðja 
áfanga Grunnskólans í Hvera-
gerði hefjist á árinu. Mun þessi 
uppbygging svara aukinni þjón-
ustuþörf með vaxandi íbúafjölda 
í bæjarfélaginu.

Hækkun frístundastyrks
Í meirihlutasamningnum er gert 
ráð fyrir hækkun frístundastyrks 
í skrefum á kjörtímabilinu. Til 
samræmis við það hækkaði frí-
stundastyrkurinn nú um áramót 
úr 26.000 kr. í 32.000 kr. Hann 
hækkar því um 6.000 kr. á milli 
ára, eða jafnmikið og saman-
lögð hækkun frístundastyrksins 
undanfarin 4 ár.

Leik- og hundasvæði
Umhverfið í bænum okkar er 
einstakt og við leggjum áherslu 
á að að skapa fjölbreytt um-
hverfi til útivistar fyrir unga sem 
aldna. Í því augnamiði hefur 
nýjum og stærri ærslabelg verið 
komið fyrir í Dynskógum ásamt 
því að í fjárhagsáætlun er gert 
ráð fyrir endurnýjun og viðhaldi 
á leiksvæðum á næstu misserum 
auk úrbóta á hundasvæðum bæj-
arins og hönnun útisvæðis undir 
Hamrinum. 

Hamarshöll komin í útboðsferli
Tryggja þarf að samhæft íþrótta- 
og frístundastarf sé í boði fyrir 
öll börn. Næstu skref í uppbygg-
ingu Hamarshallarinnar eru 
tekin með það fyrir augum að 
skapa samkeppnishæfan húsa-
kost til æfinga sem og keppni 
fyrir allar íþróttir til framtíðar á 
sem hagkvæmastan máta. Stefnt 
er að því að koma upp innan-
dyra æfingaaðstöðu fyrir deildir 
Hamars sem fyrst, sem í fram-
tíðinni getur orðið fyrirmyndar 
keppnisaðstaða. Útboð 1. áfanga 
nýrrar Hamarshallar var auglýst 
þann 16. janúar síðastliðinn og 
verður spennandi að fylgjast 
með næstu skrefum í uppbygg-
ingu hallarinnar næstu misserin.

Góður búsetukostur fyrir 
barnafjölskyldur
Í Hveragerði er gott að vera, 
samheldni bæjarbúa og sam-
staðan skapar einstakan bæjar-
brag sem gerir bæinn okkar að 
góðum búsetukosti, ekki síst 
fyrir barnafjölskyldur. Okkar 
Hveragerði telur bæjaryfirvöld 
eiga að styðja við fjölskyldu-
vænt samfélag og við teljum 
okkur hafa tekið mikilvæg skref 
í þá átt frá því nýr meirihluti tók 
við síðastliðið vor og munum 
halda því áfram á komandi 
árum.

Fjölskylduvænar breytingar í Hveragerði
Dagný Sif 
Sigurbjörnsdóttir

Bæjarfulltrúi 
Okkar 
Hveragerðis

Sífellt fleiri rannsóknir renna 
stoðum undir gildi fag-

legs frístundastarfs fyrir börn 
og ungmenni, ekki síst þegar 
litið er til áhættuhegðunar og 
vellíðunar. Til að mynda eru 
krakkar sem eru virkir þátttak-
endur í frístundastarfi líklegri 
til að neyta ekki vímuefna. Í 
sveitarfélaginu okkar er mikið 
af flottu frístundastarfi fyrir 
krakka á öllum aldri og allir 
ættu að geta fundið eitthvað 
við sitt hæfi. Inni á vefnum 
fristundir.arborg.is gefst fólki 
kostur á að sjá það frístund-
astarf sem er í boði í Árborg og 
það er nú sitt lítið af hverju. 

Það vita það kannski ekki 
allir en í kirkjunni er að finna 
skemmtilegt frístundastarf fyr-
ir krakka á öllum aldri. Viku-
lega eru fundir hjá 6-9 ára, 
TTT (tíu til tólf ára) og æskó 
(14-16 ára). Að ógleymdum 
foreldramorgnum, sunnudaga-
skóla barnakór og unglingakór 
kirkjunnar. 

Í þessari flóru frístund-
astarfs í Árborg hefur barna-
starf kirkjunnar nokkra sér-
stöðu. Í fyrsta lagi kostar ekk-
ert að taka þátt. Það þarf bara 
að skrá sig og mæta. Í öðru lagi 

þá byggir starfið ekki á árangri 
þátttakenda. Krakkarnir þurfa 
ekki að vera góðir í einhverju 
til að geta verið með. Það er 
enginn betri en einhver annar 
í barnastarfi kirkjunnar heldur 
snýst starfið fyrst og síðast um 
að hafa gaman í góðra vina 
hópi. Í þriðja lagi þarf þátttaka 
ekki að vera bundin við eitt-
hvað fast upphaf. Krakkarnir 
mega byrja á miðjum vetri 
þess vegna. Í fjórða lagi byggir 
starfið á fagmennsku þar sem 

börnunum er mætt þar sem þau 
eru stödd í þroska og getu. Þau 
fá sjálf að hafa áhrif á starfið 
og þeirra rödd skiptir máli. 
Hápunktur starfsins er svo án 
efa æskulýðsmótin í Vatna-
skógi; yfir helgi í mars fyrir 
unglingana og yfir nótt í apríl 
fyrir TTT-krakkana. 

Viltu vera memm? Skráning 
og frekari upplýsingar er að 
finna inni á heimasíðu kirkj-
unnar, Selfosskirkja.is.

Selfosskirkja

Í hvaða frístundastarfi er barnið þitt?
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Viltu vekja athygli 
á Suðurlandi?

Hafðu samband og fáðu 
tilboð í auglýsingar í 
blaðið og á vefinn.

Sími 482 1944 
auglysingar@dfs.is

Miðvikudagur  31. mars 2021    1
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Síðan 1968
54. árgangur

dfs@dfs.is – vefútgáfa: dfs.isSími 482 1944 · Eyravegi 25 · 800 Selfoss

Nr. 2591

SVANSMERKIÐ

Prentgripur
1041 0858

TOYOTA SELFOSSIFossnesi 14, Selfossi, Sími: 480 8000, toyotaselfossi.is

FRAMÚRSKARANDIÞJÓNUSTA
VIÐ TOYOTA EIGENDUR Á SUÐURLANDI

Selfossi

Fáðu 
fagmanní verkið

Háheiði 10, SelfossiS. 699 1985 / 823 6656

Lóan mætt að kveða burt snjóinn

Lóan sást á ströndinni við Stokkseyri liðna helgi. Myndina tók: Alex Máni.

Tveir rafmagnsbílar bættust við bílaflota Eimskipa fyrir skömmu. Einn þeirra er kominn á Suður land, nánar tiltekið í vörslu Helga S. Haraldssonar, svæðis stjóra Eimskipa á Suðurlandi. Við litum við hjá Helga og skoðuðum bílinn. „Bíllinn er af gerðinni Maxus, sem er ný bílategund hér á Íslandi. Þeir eru fluttir inn frá Kína af umboðsaðila Maxus á Íslandi. Bílarnir hafa verið notaðir hjá norska póstinum við góðan orðstír svo við væntum þess að hann standi sig vel hér hjá okkur,“ segir Helgi. Aðspurður um drægni segir Helgi: „Uppgefið er að bíllinn komist allt að 353 km á einni hleðslu miðað við bestu aðstæður. Við hugsum hann fyrst og fremst sem innanbæjar bíl hér fyrir Árborg ásamt því að dreifa vörum í Hvera gerði og Þorlákshöfn. Þetta verkefni er hluti af veg ferð fyrirtækisins að minnka kolefnislosun um 40% fyrir árið 2030.“

Um leið og starfsmenn Dag skrár    innar senda les endum óskir um gleði lega páska bendum við á að næsta tölublað af Dags kránni kemur út fimmtudaginn 8. apríl. Auglýsingar og greinar í blaðið þurfa að berast fyrir kl. 12 þriðjudaginn 6. apríl nk. 

Á Stokkseyri býr ungur fuglaáhugamaður og fuglaljós myndari, Alex Máni Guðríðar son, sem staðfesti það við Dags krána að hafa séð til lóunnar á Stokkseyri um liðna helgi. Þá bárust fregnir neðan af Eyrarbakka þar sem tjaldapar 

sást spígspora um í fjörunni þar. Lóan hefur lengi verið helsti vorboðinn í huga Íslendinga, en jafnan er vísað í ljóð Páls Ólafssonar um lóuna sem kemur að kveða burt snjóinn. Þrátt fyrir komu lóunnar verður kalt í veðri fram yfir páska samkvæmt  fyrir

liggjandi veðurspám. Myndin sem prýðir forsíðu Dagskrárinnar að þessu sinni tók Alex Máni í fyrra. Alex heldur úti glæsilegri fuglaljósmyndasíðu á Facebook og Instagram undir nafninu Alex Máni Photography.  
-gpp

Eimskip á Selfossi tekur ínotkun rafbíl

Lipurt ökutæki þó díseldrunurnar vantiHelgi hendir gaman að því þegar hann ók bílnum fyrst hafi hann alltaf verið að bíða eftir því að hann færi í gang, en það væru auð vitað engar díseldrunur í honum og bíllinn liði hljóðlaust um. „Hann er bara lipur og fínn í akstri og ekkert hægt að finna að því. Ég held að þetta sé framtíðin því þróunin er það hröð heyrir maður að innan fáeinna ára verðum við líklega komin með stóru bílana í rafmagn líka.“ Er engin fyrirstaða að það taki langan tíma að hlaða? „Nei, ekki enn sem komið er allavega. Hann er í hleðslu hér yfir nótt. Þá getum við „sjússað“ inn á rafhlöðurnar milli þess sem hann er í akstri. Þetta hefur gengið stóráfallalaust og við spenntir fyrir þessari jákvæðu þróun,“ segir Helgi að lokum.  -gpp 

Helgi S. Haraldsson, svæðisstjóri Eimskipa á Suðurlandi er ánægður með 
nýja rafbílinn.

Lesendur 
athugið

Samstarfssamningur undirritaður um  brautargæslu í LaugavegshlaupinuÁ dögunum var undirritaður nýr samstarfssamningur milli Íþrótta bandalags Reykjavíkur, Frísk ra Flóa manna og Björg unarfélags Árborgar um brautar gæslu í Lauga vegs hlaupinu næstu þrjú árin. Félögin hafa séð um brautargæslu frá 2004 og hafa fengið mikið hrós fyrir í gegnum tíðina. Þetta er jafnan þakklátt starf og sér stak lega skemmtilegt að þjón usta hlaupara 

í þessari miklu áskorun. Mikill áhugi er á utan vegahlaupum og hefur fjöldi þátt takenda í  hlaupinu marg faldast milli ára. Árið 2020 voru þeir um 530. Samtals senda félögin 50 manns í vinnu við hlaupið. Auk þess sér BFÁ um að flytja starfsfólk og búnað á starfsstöðvar. Næsta hlaup er 17. júlí 2021. Þegar er uppselt í hlaupið.

Stjórn Samtaka sunnlenskra 

sveitar félaga samþykkti á 

fundi sínum 24. mars úthlutun 

styrk veitinga úr Upp byggingar

sjóði Suður lands, að undan

gengnu mati fagráða atvinnu og 

nýsköpunar og fagráðs menn

ingar. Um var að ræða fyrri 

úthlutun Uppbygg ingar sjóðs á 

árinu 2021. Umsóknir voru sam

tals 166. Í flokki atvinnu þróunar 

og nýsköpunar verk efna bárust 

67 umsóknir og 99 umsóknir í 

flokki menningar verk efna.

 Að þessu sinni voru tæpum 

37 m.kr. úthlutað til 74 verkefna. 

Úthlutað var 16 m.kr. til 21 verk

efnis í flo
kki atvinnu þróunar og 

nýsköpunar verk efna og tæpri 21 

m.kr. til 53 menn ingar verkefna.

Raföld hlaut að þessu sinni 

hæsta styrkinn 1,5 m.kr. í flo
kki 

atvinnu og nýsköpunar fyrir 

verkefnið ,,Fjölnýting jarð

varma til orkuvinnslu í dreif

býli“. Markmið verkefnisins er 

að fjölnýta jarðhitavatn frá bor

holunni að Grásteini í Ölfusi 

fyrir orkuvinnslu, upphitun og 

iðnað, auk þess sem affallsvatn 

frá hitaveitunni er nýtt fyrir 

útiböð og fiskeldi. Gert er ráð 

fyrir að reynsla af fjölnýtingu að 

Grá steini verði nýtt fyrir önnur 

jarðhita svæði á Suðurlandi.

Í flokki menningarverkefna 

hlutu tvö verkefni styrk að upp

hæð kr. 900 þúsund. Um er að 

ræða verkefnin ,,Sumartónleikar 

í Skál holtskirkju“ og ,,Undir

liggjandi minni“.

Markmið Sumartónleika í 

Skál holti er að stuðla að upp

bygg ingu sígildrar tónlistar á 

Íslandi, með áherslu á nýsköpun, 

á flutning tónlistar fyrri alda og 

á sögulega upplýstan flutning.

 Skál holtskirkja er rómuð fyrir 

hljóm burð sinn og myndlist 

Í ár verður einnig lögð sérstök 

áhersla á að kynna börn og 

ung menni fyrir nýrri tónlist og 

verða því sérstakir tónleikar 

og viðburðir sniðnir fyrir fjöl

skyldur. 
Ólafur Sveinn Gíslason 

hlaut styrk fyrir 
verkið 

,,Undirliggjandi minni“ en 

verkefnið fjallar um uppruna 

og hugarheim einstak linga sem 

búsettir eru í Flóa hreppi. Það 

eru staðbundnir og persónu

bundnir þræðir sem verður 

fylgt eftir 
í rannsóknum 

Ólafs og skoðað hvernig þeir 

endurspeglast í menningararfi 

svæðisins. Andrúmsloft og 

hugarfar staðarins mun birtast 

í samvinnu íbúa í Flóahreppi 

og atvinnuleikara sem verða 

virkjaðir í flutningi verksins. 

Um er að ræða þekkingarsköpun 

sem tekin verður til úrvinnslu í 

gegnum kvikmyndamiðilinn.

Þriðjudaginn 30. mars sl. var 

skrif að undir sam þykktir 

fyrir 
sjálfs eignar stofnun ina 

Njálu refill ses. og hún þar með 

stofn uð. Í stjórninni eru þau 

Gunn hildur E. Krist jáns dóttir, 

for maður, f.h. Njálu refilsins, 

Lilja Einars dóttir, gjaldkeri og 

ritari, f.h. Rangár þings eystra, 

Anton Kári Halldórsson, f.h. 

Rangár þings eystra og Þuríður 

Vala Ólafsdóttir, f.h. Hollvina

félags Njálu refilsins.

Tilgangurinn með að setja 

sjálfseignarstofnunina á laggir

nar er að varðveita, við halda 

og standa fyrir sýningu á 

74 verkefni hlutu brautargengi hjá

 Uppbyggingarsjóði Suðurlands

Frá sumartónleikum í Skálholti

Sjálfseignarstofnun um 

Njálurefilinn sett á laggirnar

Njálureflinum sem sýnir Brennu

Njálssögu handsaumaða með 

refilsaumi í 90 m langan hör

dúk. Með varðveislu og sýningu 

Njálurefils er það markmið 

stofn unarinnar að standa vörð 

um menningarlegt og sögulegt 

gildi BrennuNjálssögu, efla og 

varðveita hið forna listform refil

saum og standa fyrir kynningu 

og miðlun þekkingar á Brennu

Njálssögu og refilsaumi.

Það var mikil gleði að 

loksins sé búið að stofna félagið 

og á fyrsta stjórnarfundinum 

var skálað fyrir góðri framtíð 

Njálurefilsins.

Við undirskrift að samþykktum um sjálfseignarstofnunina Njálurefill ses.

Vinsælt heilsunámskeið fyrir 

eldri borgara í Hveragerði

Heilsuræktarnámskeið fyrir íbúa 60 ára og eldri í Hveragerði hefur gengið vel. 

Um 90 manns sóttu námskeiðið í upphafi og gríðarstór hópur hittist þ
risvar 

í viku og iðkar fjölbreytta líkamsrækt við kjöraðstæður undir handleiðslu 

kennara.
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Síðan 1968

54. árgangur

dfs@dfs.is – vefútgáfa: dfs.is

Sími 482 1944 · Eyravegi 25 · 800 Selfoss

Nr. 2592

SV

ANSMERKIÐ

Prentgripur

1041 0858

Austurvegi 69  //  800 Selfoss  //  480 0400  //  jotunn.is  //   jotunn@jotunn.is

Fáðu 
fagmann

í verkið
Háheiði 10, Selfossi

S. 699 1985 / 823 6656

ÞJÓNUSTA

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

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

Bókhald - ráðgjöfBókhald - ráðgjöf
skattskilskattskil

Þjónusta við Þjónusta við 
einstaklinga og einstaklinga og 

fyrirtækifyrirtæki
Persónuleg þjónustaPersónuleg þjónusta

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

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

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

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

SKRIFSTOFA 
FEBSEL

er opin fimmtudaginn 
2. febrúar kl. 13.

OPIÐ HÚS
Fim. 2. febrúar kl. 14:45. 

Óli Back og Helgi Her-
manns skemmta með 
söng og gamanmáli.

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

HEILSA

KIRKJURFUNDIR

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

Lau. kl. 21 - AA opinn fundur
Sun. kl. 11 og 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 anonymous 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.

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

CoDA-fundur / Meðvirkni
Bókasafn Ölfuss, Hafnarbergi 1, 

Þorlákshöfn
Miðvikudaga kl. 19:30.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 5. febrúar 
kl. 11. Prestur Axel Njarðvík. 
Organisti Edit Molnár. Kór 
Selfosskirkju leiðir safnaðar-
sönginn. Boðið er upp á súpu og 
kaffi í safnaðarheimilinu eftir 
messu (gegn 1000 kr. gjaldi).

Sunnudagaskólinn hefst kl. 11 
í safnaðarheimilinu um leið og 
messan.

Villingaholtskirkja
Messa sunnudaginn 5. febrúar 
kl. 13:30. Prestur Axel Njarðvík. 
Organisti Guðmundur Eiríksson. 
Kór Villingaholtskirkju leiðir safn-
aðarsönginn. Verið hjartanlega 
velkomin.

Hrepphólakirkja
Kirkjuskóli laugardaginn 4. feb. 
kl. 11. Söngur, sögur, Rebbi 
refur og Mýsla. Hressing á eftir. 
Hversdagsmessa mánudags-
kvöldið 6. febrúar kl. 20. Sálmar, 
hugvekja og bæn. Verið öll vel-
komin.

Stóra-Núpskirkja
Messa og málþing í minningu 
sálmaskáldsins sr. Valdimars 
Briem en 1. febrúar í ár eru 175 
ár frá fæðingu skáldsins og 100 
ár frá því hann hlaut heiðurs-
doktorsnafnbót frá HÍ. Messan 
hefst kl. 13 sunnudaginn 5. 
febrúar. Þar þjónar ásamt sókn-
arpresti sr. Kristján Valur 
Ingólfsson vígslubiskup. 
Kirkjukórinn syngur sálma sr. 
Valdimars undir stjórn Þorbjargar 
Jóhannsdóttur organista. Í fram-
haldi af messunni verður kaffi-
samsæti í félagsheimilinu Árnesi 
og stutt málþing í minningu 
sálmaskáldsins. Á málþinginu 
flytja erindi dr. Gunnlaugur A. 
Jónsson prófessor, Halla 
Guðmundsdóttir leikkona og sr. 
Sigfinnur Þorleifsson sjúkrahús-
prestur. Verið öll hjartanlega vel-
komin!

Hveragerðiskirkja
Fjölskylduguðsþjónusta kl. 11. 
Barnakór kirkjunnar syngur. 
Biblíusaga og hreyfisöngva-
syrpa. Benedikt búálfur kemur í 
heimsókn! Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir.

Skarðskirkja
Guðsþjónusta næsta sunnudag 
5. febrúar, kl. 14.00. Kaffi eftir 
athöfn.

Baldur Róbertsson, betur 
þekktur sem Baldur Robba, 

sem hefur rekið BR flutninga 
farsællega í um hálfan annan 
áratug hefur selt fyrirtækið til 
Óla Ágústssonar. Dagskráin 
náði tali af Óla í síðustu viku. 
„Þetta var búið að standa til 
svona síðan í haust, við Baldur 
erum nágrannar og þekkjumst 
ágætlega. Við fórum eitthvað 
að ræða þetta, Baldur vildi selja 
og það kom eiginlega ekkert 
annað til greina en að skella sér 
á þetta.“ 

Eigendaskiptin fóru fram 
núna um áramótin og Óli tók 
formlega við þann 1. janúar. 
„Ég er búinn að vera að vinna 
í bílaumboðinu Öskju síðustu 7 
árin, þar áður var ég bílstjóri og 
það hefur alltaf blundað í manni 
að vilja keyra eitthvað. Ég er að 
keyra alveg á fullu, sestur aftur í 
bílstjórasætið og held að það fari 
mér ágætlega bara. Það gengur 
ótrúlega vel, ég er að taka við 
fyrirtæki í flottu standi og sé 

enga ástæðu til þess að breyta 
einhverju sem hefur gengið 
virkilega vel síðustu 14-15 
árin,“ segir Óli, aðspurður hvort 
einhverjar breytingar stæðu til í 
kjölfar eigendaskiptanna. 

„Baldur er ekki búinn að 
ákveða hvað hann ætlar að gera, 
hann sagði mér um daginn að 
hann væri að taka jólafríið síðan 
2014 þannig að hann á inni tölu-
vert mikið frí og ætlar bara að 
njóta svona fyrst um sinn. Það er 
spennandi að komast inn í sam-
félagið hérna á Selfossi og fá að 
kynnast fólki. Þó að ég sé búinn 
að búa hérna í 6 ár þá hef ég 
alltaf unnið í bænum þannig að 
maður er eiginlega fyrst núna að 
komast inn í þetta. Ég er reyndar 
í slökkviliðinu líka, á útkallslista 
hjá Brunavörnum Árnessýslu, 
en núna kynnist maður fullt af 
fólki og öllum fyrirtækjunum 
þannig að þetta er bara spenn-
andi,“ segir Óli Ágústsson, nýr 
eigandi BR flutninga. HGL

Held það fari mér ágætlega 
að vera í bílstjórasætinu

Bjartmar og Bergrisarnir 
verða með tónleika á Svið-

inu á Selfossi laugardaginn 4. 
febrúar nk. 

Á liðnu ári voru Bergrisarnir 
með fjölda tónleika fyrir fullu 
húsi og gífurlega góðri stemn-
ingu. Í tilefni afmælistónleika 
Bjartmars sem haldnir voru í 
Háskólabíó, Höllinni í Vest-
mannaeyjum á Goslokahátíð, 
Græna hattinum á Akureyri í tví-
gang, Ljósanótt í Reykjanesbæ, 
Grindavík og Bæjarbíó þar sem 
þeir héldu tvenna tónleika og 
Hljómahöll í Reykjanesbæ. 

Bjartmar og Bergrisarnir 
gáfu út 4 ný lög á síðasta ári, „Á 
ekki eitt einasta orð“ og „Af því 

bara“ sem hafa hlotið afburða 
vinsælda ásamt „Bergrisablús“ 
og „Ljós“. Nú á nýhöfnu starfs-
ári hljómsveitarinnar mun hún 
halda tónleika víða um land og 
gefa út fleiri lög. 

Fyrstu tónleikar ársins verða 
haldnir á Sviðinu á Selfossi en 
Bjartmar og Bergrisanir hafa 
ekki verið með tónleika á Sel-
fossi áður svo eftirvæntingin er 
mikil. 

Hljómsveitina skipa ásamt 
Bjartmari: Júlíus Freyr Guð-
mundsson á bassa, Birkir Rafn 
Gíslason á gítar, Daði Birgisson 
á hljómborð og Arnar Gíslason 
á trommur.

Bjartmar og Bergrisarnir 
í fyrsta sinn á Selfossi 

Mynd: Sviðið/Kristinn R. Kristinsson.



Fimmtudagur  2. febrúar 2023    11DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

2021 - 2024

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
•	 Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
•	 Birgðahald og umhirða búðar
•	 Eftirfylgni þjónustu- og gæðastefnu  
 fyrirtækisins
•	 Verkstjórn í fjarveru verslunarstjóra

Hæfniskröfur
•	 Reynsla af verslunar- eða þjónustustörfum
•	 Reynsla af verkstjórn er kostur
•	 Lipurð í þjónustu
•	 Gott viðmót og hæfni í mannlegum   
 samskiptum
•	 Frumkvæði og metnaður í starfi
•	 Almenn tölvukunnátta 

Vínbúðin Hveragerði 
óskar eftir  

aðstoðarverslunarstjóra
Við leitum að jákvæðum og röskum einstaklingi sem er 
tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

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

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna fyrirtækisins er að vera í hópi bestu 
þjónustufyrirtækja landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. Við viljum 
að vinnustaðurinn sé lifandi og skemmtilegur og vinnum markvisst að því að 
auka ánægju starfsfólks. Við leggjum áherslu á að starfsfólk fái tækifæri til að 
þroskast og læra nýja hluti. Þannig eflum við þekkingu og kraft fyrirtækisins.

Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur er til og með 6. febrúar nk. Umsækjendur skulu 
hafa náð 20 ára aldri. Allir áhugasamir eru hvattir til að sækja um á vinbudin.is

Nánari upplýsingar: Ragnheiður Guðmundsdóttir, hveragerdi@vinbudin.is – 560 7887,   
og Thelma Kristín Snorradóttir, starf@vinbudin.is – 560 7700.

Frá falli bankana 2008-9 
hefur umræðan eingöngu 

snúist um orsök vandans og að 
finna sökudólga þess hvernig 
fór og hvess vegna. Fram á völl-
inn hafa komið í löngum röðum 
menn, oftast hagfræðimenntaðir, 
sem háskólarnir hafa framleitt á 
færibandi með EXCEL gráðu, 
og sett upp í súluritum niður-
stöður um hvað var gert rangt og 
hvernig hefði átt að gera þetta. 
Það er til fullt af velmenntuðum 
mönnum á þessu sviði sem 
ekki taka þátt í þessari umræðu 
vitandi að leysa verður vandann 
eins og hann snýr að þjóðinni 
í dag og í náinni framtíð. Auð-
vitað eru vítin til að varast þau. 

Heimskreppan 1930-1940 
var mikið í umræðunni á mín-
um uppvaxtarárum, og atvinnu 
ekki að hafa nema til sjós og í 
landbúnaði og mikið atvinnu-
leysi á landsvísu. Það má segja 
að heimsstyrjöldin síðari hafi 
komið atvinnuveginum í  gang 
á ný og stríðsgróðinn, allavega 
á Íslandi, notaður til að snúa at-
vinnumálum landsins til betri 
tíðar. En Adam var ekki lengi 
í Paradís, allir togararnir sem 
keyptir voru fyrir stríðsgróðann 
voru reknir með tapi, bæjarút-
gerðirnar fengu fé úr bæjarsjóð-
um og fella varð gengið trekk í 
trekk. Á þessum viðreisnarárum 
ríkis og félagshyggju urðu litlar 
framfarir í landinu og þjóðin bjó 
við gjaldeyrishöft og atvinnu-
leysi. Það virtist hafa átt að rétta 
við þjóðarbúið með nýrri við-
reisn með haftabúskap, ríkis-
rekstri og tilheyrandi. Upp úr 
1950 kom gjafafé (Marshalllað-
stoðin) til sögunnar og ráðist var 
í fyrstu uppbyggingu stóriðju á 
Íslandi, með virkjun Sogsins og 
byggingu áburðar- og sements-
verksmiðjanna. Það má segja að 
þar hefjist nýir tímar í atvinnu-
málum landsins og einstaklingar 
og einkarekin fyrirtæki tóku við 
af ríkis og bæjarrekstri. Þetta 
hefur skilað okkur þangað sem 
við erum í dag. 

Í þau 60 ár sem liðin eru síð-
an þessi uppbygging og nýting 
orkuauðlinda hófst hafa orðið 
stórstígar framfarir, má þar telja 
vegagerð uppbygging hafna, 
mennta og heilbrigðiskerfið. 
Nýir atvinnuvegir t.d. ferða-
þjónusta, fjármálastarfsemi og 
ýmsar iðngreinar hér heima og 
erlendis. Það má segja að mesta 
breytingin á þessu tímaskeiði sé 
þegar hugvitið og tæknin taka 
yfir hluta starfa hins vinnandi 
manns í hinum hefðbundnu at-
vinnuvegum og ný störf verða 
til. Margt af því sem áunnist 
hefur á þessu tímabili voru ná-
grannaþjóðirnar búnar að vera 
að bygga upp í aldir, en í dag 
stöndum við þeim ekki langt að 
baki og á sumum sviðum fremri. 
Sú kreppa sem núna stendur yfir 
er að mörgu ólík þeim  niður-
sveiflum sem gengið hafa yfir 
á undangengnum áratugum og 
leystar voru með gengisfelling-

um og gjaldeyrishöftum. Það má 
segja að þegar íslenska krónan 
er sett á flot með jafn lítið hag-
kerfi og það íslenska, hafi það 
ekki ráðið við atburðarásina, eða 
löggjöfin ekki sett nógu skýr eða 
haldgóð lög til þess að ekki fór 
sem fór. 

Það unga og velmenntaða 
fólk sem tekið hefur þátt í því 
opna hagkerfi og alþjóðavið-
skiptum mun ekki sætta sig við 
að vera lokað á eyju norður í 
Atlanshafi við aðra möguleika 
en jafnaldrar þeirra í nágrana-
löndunum. Það þýðir ekki að 
segja eftirá að það hafi verið 
einhverjir 20 útrásamenn sem 
leiddu þessi ósköp yfir þjóðina 
þótt hlutur þeirra sé ærinn, það 
tóku margir þátt í veislunni og 

súpa nú seyðið af timburmönn-
unum. Við Íslendingar búum 
við lýðræði og tölum á hátíðis-
stundum um elsta löggjafaþing 
heims, en þegar þessi kreppa 
með tilheyrandi bankahruni 
skall á leysti hópur fólks með 
potta og pönnur löggjafann frá. 
Þá kemur að fyrirsögn þessarar 
greinar, Þjóðin og ég. Ég tel mig 
vera svona sæmilega löghlýðinn 
íbúa þessa lands og er stoltur af 
uppruna mínum og þjóðerni, en 
forbýð að hópur fólks fari fram 
fyrir mína hönd og kalli sig þjóð 
og hunsi lýðræðiskjörið lög-
gjafarþing landsins.

Endurminningar 
Sigurðar Jónssonar úr 

Ásgerði síðan árið 2010.

Þjóðin og ég
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Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfumUppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnirÍsskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970Sími 660 2970

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.

Sími 897 8444

Hreint um allt Suðurland

HREINGERINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar
Járnsmíði

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

P í p u l a g n i r  J ú l l a
Nýlagnir - Endurlagnir - Viðgerðir

Sími 772 1456 - ornja@btnet.is - www.pipulagnirjulla.is

Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

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

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

Þar sem fagmennirnir vinna

Bílasprautun - BílaréttingarBílasprautun - Bílaréttingar
BílrúðuskiptiBílrúðuskipti

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

Vottað verkstæði

Rétting
og málun

Vottað réttingaverkstæði
Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTTNÝTT

Hellismýri 9,  800 Selfoss
selfoss@hrt.is - Sími 892 2136

www.hrt.is

Stíflulosun 
Rotþróahreinsun

Vélsópun
Lagnafóðrun

BÓLSTRUN
Jóel FR. Jónsson

s. 893 4656
galleri@simnet.is

Mikið var um dýrðir í Ár-
bæjarhjáleigu þegar frétt-

ist af komu hvítrar tvævetlu 
ásamt tveimur hrútlömbum að 
fjárhúsunum í Næfurholti fyrr 
í vikunni. Kindin hafði hrist af 
sér smala og hunda fyrr í vetur 
og tók á rás og hvarf á Rangár-
vallaafrétt. Talið er að hún hafi 
ferðast, ásamt lömbum sínum, 
um 70 kílómetra leið á síðustu 
tveimur mánuðum. Kristinn 
Guðnason, bóndi í Árbæjarhjá-
leigu var hissa og kátur þegar 
blaðamaður náði tali af honum.

„Okkur vantaði fé hérna inni 
á Landmannaafrétti og höfðum 
grun um að það væri kannski 
þarna mjög hátt við jökulinn 
Rangárvallamegin og svo þarna 
eitthvað í kringum 20. nóvember 
förum við að leita inni á Rangár-
vallaafrétti ásamt rangvellingi 
og þá finnast fjórar kindur og 
svo finnst hvít tvílemba sem 
reyndist vera svona eins og við 
smalarnir segjum „alveg vit-
laus“ það komst hundur í hana 
og hún lamdi hann svo hann 
þorði ekki að reyna við hana 
meir. Á þessum tíma er birtan 
stutt og við urðum auðvitað að 
hætta að elta hana og leita þegar 
komið var myrkur, þetta var í 
Jökultungum á Rangárvalla-
afrétti sem hún fannst. En dag-
inn eftir var ómögulegt veður og 
við komumst ekki. Svo var farið 
fram næsta dag og leitað um 
svæðið, það var grunur um að 
hún væri jafnvel neðan úr Álfta-
veri. Það var leitað mikið á því 
svæði og sást ekkert til hennar 
eða ummerki um hana. Við fór-
um svo viku seinna inn á Land-
mannaafrétt á alla helstu staði 
þar. Okkur var farið að gruna að 
þetta gæti verið tvílemba sem 
mig vantaði, hún átti að vera 

með tveimur hrútum en þeir sáu 
lömbin aldrei almennilega svo 
það fékkst ekki staðfest. Síðan 
er búið að fara tvisvar þrisvar 
úr Álftaveri, Skaftártungum og 
héðan án þess að nokkuð fynd-
ist, segir Kristinn.

Svo var það núna á mánudag-
inn að Ófeigur, bóndi í Næfur-
holti, sér hvíta tvílembu heima 
við hlið við fjárhúsið hjá sér, 
með tvo hrúta. „Þeir sáu hana 
það vel þegar verið var að elta 
hana í nóvember að það var mik-
ill sandur í bakinu á lömbunum 
svo að það var ekki um að villast 
að þetta væru sömu kindurnar. 
Það sem við erum mest hissa á 
er hvernig hún hefur komist alla 
þessa leið, þetta er yfir margar 
kvíslar og sprænur að fara nema 
við höldum helst að hún hafi lagt 
af stað strax daginn eftir að við 
hættum að elta hana, að hún hafi 
verið komin það vestarlega að 
við fundum hana ekki. Svo hafi 
hún raunverulega bara haldið 
áfram fram í Næfurholtshaga 
og verið þar í harðindunum, hún 
lítur það vel út að það er mjög 
ótrúlegt að hún hafi verið ein-
hversstaðar inn´á fjöllum,“ segir 
Kristinn.

„Svo þegar hlánaði aftur, þá 
er það oft sem svona kindur taka 
sig upp. Þá hefur hún klárað 
ferðina alveg heim að fjárhúsum 
í Næfurholti, eða nánast heim 
að fjárhúsum, hún komst ekki 
alla leið. En okkur finnst þetta 
mjög sérstakt því þetta er ekki 
nema tvævetra kind svo maður 
er ennþá meira hissa hvað hún 
hefur haldið stefnunni og að 
hún hafi komist alla þessa leið 
með bæði lömbin. Maður telur 
sig vita flest um hegðun kinda 
en svona nokkuð kemur á óvart. 
Hún hefur bara tekið strikið 

útúr, beinustu stefnu heim. Það 
er gaman að segja frá því að 2-3 
dögum áður vorum við Ófeigur 
að tala saman og töldum þá víst 
að hún sæist aldrei meir,“ segir 
Kristinn að lokum. HGL

Fundið fé!
Talið er að kindin hafi ferðar, ásamt lömbum sínum, 70 km. Mynd: Aðsend.


