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Síðan 1968
44. árgangur

Einar Kárason í
Oddakirkju
Einar Kárason, rithöfundur
mætir með eitthvað skemmtilegt í pokahorninu, sem enginn
veit hvað er, en er örugglega
skemmtilegt því Einar kann að
segja sögur í Oddakirkju á
Rangárvöllum fimmtudagskvöldið 21. júlí kl. 20.00.
Aðgangseyrir kr. 1.500 og
er innifalið kaffi og meðlæti.
Menningarráð
Suðurlands
styrkir „Sumar í Odda“. MHH

Fimmtudagur 21. júlí 2011
Vefútgáfa: prentmet.is

dagskrain@prentmet.is
Sími 482 1944 · Eyravegur 25 · 800 Selfoss

Náði frábærum árangri í
Laugavegshlaupinu
„Þetta var fyrsta og eina
keppnishlaupið, sem ég hef farið
í enda er ég tiltölulega nýfarinn
að hreyfa mig að einhverju viti“
sagði Stefán Þór Hólmgeirsson á
Selfossi, sem náði þeim
glæsilega árangri að verða í 17.
sæti af um 300 keppendum í

Laugavegshlaupinu um síðustu
helgi á tímanum 5 klukkustundir
og 39 mínútur.
Hlaupnir voru 55 km á milli
Landmannalauga og Þórsmerkur

Frí klipping fyrir
6 ára börn
Arna Árnadóttir og Árni
Magnússon hjá hárgreiðslustofunni Bylgjum og börtum
við Eyraveginn á Selfossi hafa
ákveðið að bjóða öllum sex ára
börnum í Árborg, sem eru að
byrja í skóla í haust fría klippingu áður en skólinn byrjar.
„Með framtakinu viljum
við fyrst og fremst þakka fyrir
þær frábæru móttökur, sem við
höfum fengið frá því að við
opnuðum stofuna 1. apríl sl.
Við hlökkum til verkefnisins
og hvetjum foreldra sex ára
barna í Árborg að hafa
samband við okkur í síma 482
3111 og panta fría klippingu
fyrir börnin sín“, sagði Árni.
Klippingarnar munu fara fram
á tímabilinu 25. júlí til 11.
ágúst.
MHH

Sóldís Malla Steinarsdóttir, sex
ára, sem er að byrja í Vallaskóla á
Selfossi í haust í stólnum hjá
þeim Árna og Örnu í frírri
klippingu.

Jónína við Íslandsteppið, sem er nú til sýnis í einum af gluggunum í
bókasafninu á Selfossi. Erfitt var að mynda teppið vegna speglunar í
glugganum.
Stefán Þór í Laugavegshlaupinu.
Hann stefnir á eitt stórt hlaup á ári,
ætlar hvorki að taka þátt í
Reykjavíkurmaraþoninu né Brúarhlaupinu á Selfossi í haust. Hann
starfar hjá GSG dúkalögnum.

í sól og blíðu. Fjölmargir Sunnlendingar tóku þátt í hlaupinu og
stóðu sig frábærlega líkt og
Stefán Þór.
MHH

Bleik
á Bryggjuhátíð
Góð stemning var á áttundu
Bryggjuhátíðinni, sem haldin
var á Stokkseyri um síðustu
helgi. Fjölbreytt dagskrá var í
boði, sem fólk sótti vel og
fjölmargir gistu á tjaldsvæðinu.
Hápunktur hátíðarinnar var á
fjölskylduhátíðinni á föstudagskvöldinu þar sem þessi mynd
var tekin af þeim Indriða
Grímssyni og Geirdísi Guðmundsdóttur, íbúum á Stokkseyri en þau voru í bleika hverfinu og klæddu sig að sjálfsögðu
upp í bleikt af því tilefni. Á
blaðsíðu 4 eru nokkrar myndir
frá hátíðinni.
MHH

Íslandsteppið boðið upp á
Sumar á Selfossi
Ólafur Helgi Kjartansson,
sýslumaður á Selfossi mun
bjóða
upp
Íslandsteppið
laugardaginn 6. ágúst á Sumar
á Selfossi. Um er að ræða
einstakt bútasaumsveggteppi
hannað og saumað af sunn-

Meistaramót Íslands í frjálsum á Selfossi
Allt besta frjálsíþróttafólk
landsins mætir á Selfoss um
helgina og tekur þátt í Meistaramóti Íslands á nýja frjálsíþróttavellinum. Reiknað er með fjölmenni á mótið og HSK verður
með allt sitt öflugasta frjálsíþróttafólk á mótinu. Á blaðsíðu
10 er grein eftir Ólaf Guðmundsson, verkefnisstjóra HSK
í frjálsum þar sem hann vekur
athygli á mótinu. Á myndinni er
Fjóla Signý Hannesdóttir, ein af
keppendum HSK, sem verður í
eldlínunni um helgina. Fólk er
hvatt til að fjölmenna á völlinn.
MHH
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Allar almennar bílaviðgerðir, hjólbarðaþjónusta,
rúðuþurrkur, perur og síðast en ekki síst hin
sívinsæla smurþjónusta á 30% afslætti
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lensku
handverkskonunni,
Jónínu Huldu Gunnlaugsdóttur á Selfossi.
Allur ágóði af sölu teppisins
rennur óskiptur til Barnaheilla –
Save the Children á Íslandi. Í
teppinu eru 3008 tveggja tommu
bútar og 160 mismunandi litir af
efni en teppið er 215x270 sm.
Íslandsteppið myndi sóma
sér afar vel í stóru rými með
góðu veggplássi, eins og til
dæmis í anddyri hjá stóru
fyrirtæki eða stofnunum. Einnig
myndi það nýtast vel til
kynningar á landi og þjóð og
geta allir verið stoltir af því að
sýna gestum og gangandi slíka
prýði. Barnaheill – Save the
Children, eru leiðandi frjáls
félagasamtök sem vinna að
mannréttindum barna um allan
heim. Sýn samtakanna er heimur
þar sem réttur sérhvers barns til
lífs, verndar, þroska og þátttöku
er virtur.
MHH
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Elín staðarskáld í Skálholti
Staðartónskáld í Skálholti
um helgina er Elín Gunnlaugsdóttir, sem býr á Selfossi. Hún
mun flytja erindi í Skálholtsskóla
á laugardag, 23. júlí kl. 14.00 en
verk eftir hana verða flutt á
tónleikunum kl. 15 og endurtekið á sunnudaginn kl 15.
Flytjendur verkanna
verður
Caput hópurinn.
Sjá nánar á
www.sumartonleikar.is MHH

við hitum upp fyrir..

ÞJÓÐHÁTÍÐ 2011

INGÓ OG VEÐURGUÐIRNIR

HVÍTAHÚSIÐ 23. JÚLÍ

ÚTSALA
STRÁKAR HÚN ER BYRJUÐ
HERRAR ÚTSALAN ER HAFIN
FÉLAGI EKKI MISSA AF ÞESSARI
- SJÓÐHEIT ÚTSALA

MÆTTU FYRIR KL. 00:00 ÞÁ KOSTAR
AÐEINS 1000 KR. OG ÞÚ FÆRÐ
GLAÐNING FRÁ TUBORG OG
ÁTT MÖGULEIKA Á AÐ VINNA
MIÐA Á ÞJÓÐHÁTÍÐ 2011

Opið hús hjá Gullkistunni
Gullkistan, dvalarstaður fyrir
skapandi fólk verður með opið
hús
í
Eyvindartungu
í
Bláskógabyggð laugardaginn
23. júlí frá kl. 14:00 til 16:00.
Gestir Gullkistunnar núna eru
frá Bandaríkjunum, Kanada,
Taivan, Rússlandi og Ástralíu.
Þeir munu sýna það sem þeir
hafa verið að gera þennan
mánuð sem þeir hafa dvalið á
staðnum.
„Gestirnir okkar eru mjög
vinnusamir
og
sömuleiðis
duglegir að skoða landið. Þeir
safna myndum, efni og
hugmyndum sem hafa nú þegar

Sólheimar í Grímsnesi um helgina:

Jazztríó Sunnu
og fyrirlestur
um náttúruArnar Gunnarsson nýr handboltaþjálfari á Selfossi
ljósmyndun
Handknattleiksdeild
Umf.
Selfoss hefur ráðið nýjan
þjálfara fyrir meistaraflokk
karla og 2. flokk karla næstu 2
árin eða Arnar Gunnarsson,
íþróttafræðing og kennara. Hann
hefur verið þjálfari í yngri
flokkum félagsins í mörg ár og
hefur einnig verið við þjálfun í
Handknattleiksakademíu FSu.
„Selfoss er með marga sterka
og efnilega handknattleiksmenn
og hafa margir þeirra komið upp
í meistaraflokk í gegnum
Handknattleiksakademíu FSu.
Núverandi leikmenn hafa leikið
í yngri flokkum félagsins og
staðið sig með eindæmum vel
og eru nú að framlengja
samninga við Umf. Selfoss. Við
erum afar stolt af því að hafa svo
marga frábæra handknattleiksmenn í okkar röðum og því

Gylfi Már og Arnar handsala hér samninginn. Fyrir aftan eru nokkrir af
leikmönnum meistaraflokks, sem hafa framlengt samninga sína við
handknattleiksdeildina. Næsta verkefni liðsins verður Ragnarsmótið, sem
verður haldið á Selfossi 1. - 3. september.

horfum við björtum augum til
framtíðar. Selfoss ætlar sér stóra
hluti á komandi leiktimabili og
stefnan er að fara beint upp í
úrvaldsdeild
á
komandi
leiktímabili. Reynt verður að

styrkja liðið enn betur fyrir
komandi leiktíð“, sagði Gylfi
Már
Ágústsson,
formaður
handknattleiksdeildarinnar
í
samtali við blaðið.
MHH

Laugardaginn 23. júlí verður
Menningarveisla Sólheima. Kl.
14:00 leikur Jazztríó Sunnu
Gunnlaugs blöndu af íslenskum
lögum,
nýju
og
gömlu
frumsömdu efni og hugsanlega
einum Ben Harper Jazz á
lýrískum og notalegum nótum í
Sólheimakirkju.
Aðgangur
ókeypis.
Kl. 15:00 verður Pétur
Thomsen, ljósmyndari með
námskeið í náttúruljósmyndun í
Sesseljuhúsi. Á eftir verður
ljósmyndamaraþon þar sem
gestir fá nokkur þemu til að taka
myndir af og skila inn. Veitt
verða verðlaun fyrir bestu
myndasyrpuna.
Aðgangur
ókeypis.
MHH

og eiga eftir að vera á sýningum
víða um heim“, sagði Alda
Sigurðardóttir hjá Gullkistunni.
Á myndinni er einn af erlendu
gestunum við störf en fólk er
hvatt til að leggja leið sína í
Eyvindartungu á laugardaginn í
opna húsið.
MHH

16” m/2

+ ísl. grænmeti
á 1490 kr.

Ostborgaratilboð (120 g)
m/frönskum,
sósu og gosi
á 990 kr.

SÍMI 486 6600
EYRAVEGI 5, SELFOSSI
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Meira Ísland

Hafnarfjörður

Upplifðu meira Ísland
með Símanum á stærsta
3G neti landsins
frá ísöld
M-ið er
ómissandi
ferðafélagi
Skannaðu hérna

Barcode Scanner

Meira Ísland

til að sækja

Skannaðu kóðann eða
sendu sms-ið M í 1900
og fáðu M-ið beint í
símann þinn

siminn.is

ENNEMM / SÍA / NM47508
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Sunnlenski
matgæðingurinn

Bryggjuhátíð á Stokkseyri 14.-17. júlí 2011

Sigríkur Jónsson á Úlfsstöðum er matgæðingur
vikunnar og býður okkur
uppá
tvær
uppskriftir,
hakkrétt og tómatsúpu.
Það er með blendnum
WLO¿QQLQJXP VHP pJ ìDNND
%LUJLYLQLPtQXPìHVVDiVNRUXQ
HQDèVMiOIV|JèXVNRUDVWpJHNNL
XQGDQ eJ VHQGL LQQ ÀMyWOHJD
RJ JyèD XSSVNULIW DI KDNNUpWWL
VHP DOGUHL KHIXU YHULè JHUèXU
HIWLU P OLQJXP RJ VMiOIVDJW
I\ULU DOOD Dè SUyID VLJ iIUDP
PHèìDè0 OLQJDUQDUHUXFD
Innihald:
JUKDNN
/tWLOGyVWyPDWSXUUH
PVN6ZHHW0DQJR&KXWQH\
PVNDIPLOGX&XUU\SDVWH
GOUMyPL
3LSDUHIWLUVPHNN
+YtWODXNVVDOWHIWLUVPHNN
.DUUtHIWLUVPHNN
+DNNLèHUVWHLNWVtèDQ|OOX
KU UW VDPDQ RJ UMyPL VHWWXU
VHLQDVW E WW YLè HIWLU ì|UIXP
%RULè IUDP PHè VRèQXP
KUtVJUMyQXPRJiYD[WDVDODWLRJ
6ZHHWPDQJRFKXWQH\

0DWDUROtD
WVNNDUUt
GyVQLèXUVRèQLUWyPDWDU
 J
GOJU QPHWLVVRè
 YDWQWHQLQJDU
GOUMyPL
JU NMXU
NtQDNiOVKDXV
%\UMLè i ìYt Dè VD[D ODXN
RJ KYtWODXN +LWLè PDWDUROtX
t SRWWL VWUiLè NDUUtL \¿U RJ
OpWWVWHLNLèODXNRJKYtWODXN
%U\WMLè QLèXUVRèQD WyPDWD
RJ VHWMLè t SRWWLQQ iVDPW
JU QPHWLVVRèLRJOiWLèV~SXQD
NUDXPDtPtQ~WXU
% WLè UMyPDQXP ~Wt
+OH\SLè XSS VXèX 7DNLè
(Q~UìYtDèpJHUE\UMDèXU SRWWLQQ DI KHOOXQQL RJ VHWMLè
ìiHUpJPHè èLVOHJDXSSVNULIW U NMXU ~W t KHLWD V~SXQD OiWLè
HNNLVMyèD
DIWyPDWV~SXPHèU NMXP
6NHULè NtQDNiO t PMyD
Innihald
VWULPODVHWMLètV~SXVNiOLQDRJ
ODXNXU
KHOOLèV~SXQQLt
KYtOWDXNVULI
Ég bið ykkur vel að njóta og skora á stórbóndann
Berg Rögnvaldsson í Litlu-Hildisey.

Margt hefur áunnist á einu ári

Ljósmyndir:
Björn Ingi Bjarnason og Magnús Hlynur Hreiðarsson

)\ULUU~PXiULVtèDQYDU
NM|ULQQêE MDUVWMyUQPHè
PLNLOOLHQGXUQêMXQ1êWWIyON
JDINRVWiVpURJ'OLVWLQQIpNN
IXOOWXPERèWLOEUH\WLQJDË
NRVQLQJDEDUiWWXQQLORIXèXPYLè
HQJXPVWyUKêVXPHèDDXNQXP
~WJM|OGXPëYHUWiPyWLYDU
DèKDOGtUHNVWULERèDè
.RVQLQJDORIRUèLQYRUX
HLQI|OGRJE\JJèXiUièGHLOG
VW\WWULERèOHLèXPìiWWW|NX
DOPHQQLQJVRJO NNXQi
iO|JXPeJHUìHVVIXOOYLVVDè
ìHLUVHPJHIDNRVWiVpUtE MDU
PiOHLJDHLWWVDPHLJLQOHJWìHLU
YLOMDQiiUDQJUL2IWILQQVW
RNNXUVHPNRPXP~UDWYLQQX
OtILQXHLQVRJK JWJDQJLtDè
EUH\WDWLOKLQVEHWUDëHJDUOLWLè
HUWLOEDNDHUìYtHQQJOHèLOHJUD
I\ULUEUDJèLèDèVMiKYDèKHIXU
iXQQLVWiHNNLOHQJULWtPD
ÈHLQXiULKHIXUìHWWDiXQQ
LVW6DPì\NNWXPE MDULQV
EUH\WWRJE MDUIXOOWU~XPI NN
Dè~Ut6W|èXJLOGXPt\ILU
VWMyUQKHIXUYHULèI NNDèXP
KHOPLQJ6NXOGDV|IQXQVHP
QDPDOOWDèPLOOMDUèLiiULKHIXU
YHULèVW|èYXè7DSUHNVWXUKHIXU
EUH\VWtDIJDQJDIUHNVWULVDP
VW èXE MDULQVËE~DUKDID
PHLULDèJDQJDèiNY|UèXQXP
PHèKYHUILVUièXPRJDXNQX
VDPUièL8QQLèKHIXUYHULèDè
ìYtDè|UYDDWYLQQXOtILè

Eyþór
Arnalds
Höfundur er
formaður bæjarráðs Árborgar

0LèE MDUPiOKDIDYHULèVHWWt
WUDXVWDQIDUYHJRJtQêOHJUL
ìULJJMDiUDi WOXQHUJHUWUiè
I\ULUO NNXQIDVWHLJQDVNDWWDXP
ILPPWXQJ0XQDUXPPLQQD
(QQHUìyPDUJWVHPEHWXU
PiIDUDHQPHèMiNY èQLRJ
UDXQV LtIDUWHVNLQXHUpJYLVV
XPDèPLNLèJHWXUXQQLVWi
Q VWXìUHPXUiUXP*UXQQXU
KHIXUYHULèODJèXUDèJyèXP
iUDQJULtE~XP|OOXPWLOKHLOOD

Gömlu Þingborg

OPNUNARTÍMAR
ﬁmmtudagar 16 - 19
föstudagar 14 - 19
helgar 12 - 18
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Störf við

„Spádómur lúsarinnar“ - ný skáldsaga
eftir Sigurð Grétar Guðmundsson í Þorlákshöfn

ræstingar!

- Ekkert mál fyrir „gamlan“ karl að semja bókina -
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TOP N+ ... betra gler

Gasfyllt gler, aukin einangrun.
Glerverksmiðjan Samverk ehf
Eyjasandi 2, 850 Hella
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Spádómur lúsarinnar
er ný söguleg skáldsaga
eftir Sigurður Grétar
Guðmundsson í Þorlákshöfn en slíkar skáldsögur
hafa átt talsverðum
vinsældum að fagna á
síðustu árum. Sigurður
ætlar þó engan veginn að
bera sig saman við þá
jöfra sem skrifað hafa
slíkar sögur. Hann taldi
litlar líkur á því að
virðingarverð
forlög
fengjust til að gefa út bók
eftir mann á sínum aldri
með fábreytta ferilskrá á
ritvellinum, svo hann
ákvað að gefa bókina út
sjálfur. Sigurður svaraði
nokkrum
spurningum
blaðsins
af
tilefni
útgáfunnar.

Þú ætlar að kynna
bókina fyrir heimamönnum í Þorlákshöfn
og kannski víðar. Hvað
getur þú sagt mér um
það?

„Já, það er rétt, hún
Barbara, okkar ágæti
menningarfulltrúi
Sveitarfélagsins Ölfuss
var svo elskuleg að gefa
mér tækifæri til að
kynna söguna í Bæjarbókasafni Ölfuss sem er
á neðri hæð Ráðhússins
í Þorlákshöfn svo ég vísi
veginn þeim sem ekki
þekkja hann. Þar ætla ég
að gera nokkra grein
fyrir tilurð sögunnar og
lesa hluta úr kaflanum
„Spádómur“. Þar skýrist
þetta sérkennilega heiti
á ævisögu Halldórs afa
Hvers konar bók er
míns, Spádómur lúsarþetta sem þú varst að
innar. Vissulega ætla ég
gefa út og hvað fékk þig
þar að kynna bókina
til að gefa bókina út?
fyrir Þorlákshafnarbúum
„Þetta er ævisaga Sigurður Grétar með nýju bókina sína, „Spádómur en ég vona að gestir komi
lúsarinnar“, sem er söguleg skáldsaga. Bókin verður
föðurafa míns, Halldórs kynnt í Bæjarbókasafni Ölfuss fimmtudaginn 21. júlí kl. víðar að en kynningin
Halldórssonar, sem bjó 18:00 af höfundi, sem mun einnig lesa upp úr bókinni. verður fimmtudaginn 21.
júlí kl. 18:00.
alla sína ævi á SyðriÞó nokkuð margir niðjar
Rauðalæk
í
Holtum
í
Rangárþingi. Satt að segja vissi
Hvað varstu lengi að vinna Halldórs búa í Árnes- og
ég sáralítið um lífshlaup hans verkið og hvernig gekk þér að Rangárvallasýslum en þar er
sögusvið bókarinnar, aðallega
enda var hann uppi á 19. öld, fá „andann“ yfir þig?
frá Ytri-Rangá vestur til
fæddur 1824 og dó 1887.
Kveikjan að þessari ævisögu
„Það gekk fljótt fyrir sig að Þorlákshafnar, sem var mikill
kemur óbeint frá Helga skrifa söguna. Mér fannst þessi örlagavaldur Sunnlendinga um
Hannessyni, sem var kaup- örlagaríka saga afa míns teyma aldir. Og ekki má gleyma einum
félagsstjóri
Kaupfélags mig áfram, það sem helst stóð í helsta verslunarstað Íslands,
Rangæinga á Rauðalæk fram mér var að vera nógu fljótur að Eyrarbakka, sem ég fullyrði í
eftir síðustu öld. Hann skrifaði pikka lyklaborðið. Vissulega bókinni að hefði orðið höfuðmikinn fróðleik um sveitunga getur maður verið mismunandi staður landsins ef hafnarskilyrði
sína og þar á meðal afa minn upplagður en það var auðvelt að hefðu verið betri. Það er ekkert
Halldór.
kalla „andann“ fram. Ég vann ráðið um frekari kynningar en til
Hins vegar er það Bjarni þetta oft heila daga, aldrei á er ég ef tækifæri gefst.
Harðarson í Sunnlenska bóka- kvöldin enda er ég frekar
Ætlar þú að skrifa fleiri
kaffinu sem kom mér á skrið í kvöldsvæfur og það eru áratugir
skrifunum. Hann gaf út þessi síðan ég hef getað sofið út á bækur í framtíðinni eða
verður þetta fyrsta og síðasta
merku skrif Helga Hannessonar morgnana.
í Þykkskinnunum, þriggja binda
Vissulega held ég dagbók í verk þitt á bókaferlinum?
verki. Þegar ég las þar um tölvunni svo ég gæti fundið út
Nú skaltu tala varlega
Halldór afa þótti mér saga hans hve mikill tími fór í að semja
svo örlagarík að ég fór þegar að söguna, en ætli ég sé að eltast Magnús. Enginn veit sína ævina
fyrr en öll er, þess vegna get ég
bæta við söguna og að lokum við það“.
ekkert sagt um hvort fleiri bækur
varð til sú sögulega skáldsaga
sem nú er komin út. Íslendingar
Er ekkert mál fyrir koma frá mér í framtíðinni. En
eru þekktir fyrir sinn mikla „gamlan“ karl að gefa út eitt ef þú lest höfundarkynninguna á
baksíðu sérðu að þetta er ekki
ættfræðiáhuga og þess vegna fór stykki bók?
fyrsta bókin sem frá mér kemur.
ég að grafast fyrir um afkomendur Halldórs. Þar naut ég
„Satt best að segja var það Þar er aðallega um að ræða
ómetanlegra hjálpar Hálfdanar miklu meira mál fyrir „gamlan“ kennslubækur í pípulögnum auk
Helgasonar ættfræðings. Það karl að gefa út bókina heldur en einnar um umbrotatímana á
varð til að ég tók saman niðjatal að semja hana. Að semja texta, frumbýlingsárum Kópavogs, sú
Halldórs og það er í bókinni. sem ég vona að sé lifandi og bók heitir Þinghóll.
Svo var ég pistlahöfundur
Það er enginn smá hópur, þeir lipur, hefur aldrei vafist fyrir
niðjar sem ég skráði eru 890 og mér. En ég er aldeilis óhæfur Morgunblaðsins í 16 ár svo
vantar þó eflaust marga í hópinn. prófarkalesari, til þess vantar ótrúlegt sem það er“, sagði
Svo vona ég að fjölmargir, mig það sem til þarf, þolinmæði. Sigurður Grétar að lokum. Þess
sem hafa áhuga á sögulegum Þar hefur Helga kona mín verið má geta að bókin er til sölu hjá
skáldsögum, bætist í hóp lesenda mín hjálparhella auk sona minna Eymundsson í Smáralind og í
bókakaffinu
á
minna“.
tveggja, þeirra Fjalars og Sunnlenska
Harðar. Hörður sá alfarið um Selfossi.
umbrot bókarinnar, líklega
skynja þeir sem ekki þekkja til
þeirra verka hve mikilvægt það
Viðtal:
er, vandað umbrot skiptir
Magnús Hlynur
sköpum hvort hér verður til
Hreiðarsson.
ásjálegur prentgripur eða ekki“.
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Þakkir frá íbúum Skaftárhrepps
Undanfarnar vikur hafa íbúar
í Skaftárhreppi fengið að upplifa hluta af því sem náttúruöflin á Íslandi hafa upp á að
bjóða. Eldgos í Grímsvötnum
eða öskufall af þess völdum
hefur ekki áður haft áhrif í
byggð í Skaftárhreppi, þrátt
fyrir að Grímsvötn séu virkasta
eldstöð á Íslandi.

ferð var börnunum mikils virði
og yndislegt að geta leyft þeim
að ljúka skólaárinu með
skemmtilegum degi.
Eins og áður sagði eru
verkefni næstu mánaða næg og
hvergi hægt að segja til um lok
þeirra verkefna sem blasa við
og upp eiga eftir að koma. Hvað

framtíðin ber í skauti sér veit
enginn, en við höfum fengið að
upplifa vináttu, hjálpsemi og
hlýhug þjóðarinnar.
Í dag er lífið komið á fullt og
umhverfi okkar orðið hreint og
fínt. Mikil vinna hefur verið
lögð í að hreinsa hvern einasta
krók og kima til að íbúar

Skaftárhrepps geti tekið á móti
þeim fjölmörgu gestum sem á
hverju ári leggja leið sína til
okkar til að njóta þess yndislega
umhverfis sem hér er.
Kærar þakkir til allra þeirra
fjölmörgu sem lagt hafa hönd á
plóginn við að koma lífinu í
Skaftárhreppi aftur á réttan kjöl.
F.h. íbúa Skaftárhrepps,
Eygló Kristjánsdóttir,
sveitarstjóri

Eyravegi 25, Selfossi - Sími 482 1944
selfoss@prentmet.is

Eygló
Kristjánsdóttir
Höfundur er
sveitarstjóri í
Skaftárhreppi

Betri þjónusta
í Vörðunni
Varðan er vildarþjónusta fyrir viðskiptavini Landsbankans.
.BSLNJ§¢KØOVTUVOOBSFSB§WFJUBZmSTâOZmSGKÈSNÈMJO 
QFSTØOVMFHB¢KØOVTUVPHGSÓ§JOEJGZSJSIFJMEBSWJ§TLJQUJ
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Kynntu þér Vörðuna eða pantaðu Vörðuráðgjöf á landsbankinn.is, í næsta útibúi eða í síma 410 4000.



Með öflugri hjálp góðra vina
hefur okkur tekist á undraverðan hátt að koma hinu daglega
lífi í fastar skorður á ný. Verkefnin eru næg framundan og
mun koma betur í ljós á næstu
mánuðum hvernig landinu
okkar tekst að jafna sig eftir
þetta mikla áfall. Í upphafi var
útlitið ekki gott. Algert myrkur
af þéttu öskufalli grúfði yfir í
tvo sólarhringa, og mældist
öskulag allt upp í 9 cm jafnfallið. Hér eru um 20.000 veturfóðraðar ær og var sauðburður
nýbúinn og fé komið út á flestum bæjum, því má áætla að um
60.000 kindur hafi orðið fyrir
barðinu á öskufallinu. Í ljós
hefur komið að um 50 þeirra
hafi drepist af völdum hamfaranna og eitt folald. Því er
óhætt að segja að það geti talist
minniháttar skaði miðað við
hvernig á horfðist í fyrstu.
Fiskeldisstöðvarnar tvær sem
hér starfa urðu líka fyrir mun
minni seiðadauða en menn
þorðu að vona.
Með þessum litla pistli viljum við, íbúar í Skaftárhreppi,
færa þeim fjölmörgu sem veittu
okkur liðsstyrk í baráttunni
hugheilar þakkir fyrir. Strax við
upphaf gossins tóku Almannavarnir til starfa og hópur
hjálparsveitarmanna mætti.
Þegar fór að birta voru fleiri
björgunarsveitir kallaðar til aðstoðar við hin ýmsu verkefni og
slökkvilið hvaðanæva að mættu
til að aðstoða okkur við að
skola ösku af húsum. Hinir
ýmsu hópar sjálfboðaliða mættu
líka og hjálpuðu okkur við
innanhússhreinsun, því eins og
gefur að skilja þurfti að hreinsa
hvern einasta hlut. Liðsstyrkur
þessara hópa og hjálpsemi var
okkur algerlega ómetanleg.
Áherslan var í fyrstu lögð á
ferðaþjónustur, skólann, leikskólann og hjúkrunarheimilið
okkar og svo voru hinar ýmsu
stofnanir þrifnar í kjölfarið. Allt
gekk þetta ótrúlega hratt og vel
fyrir sig og sannast enn og aftur
hvers Íslendingar eru megnugir
þegar áföll dynja yfir. Sérstaklega viljum við þó þakka
Hafnarfjarðarbæ fyrir þá
yndislegu ferð sem nemendum
Kirkjubæjarskóla var boðið í. Á
sumargleði Frístundabílsins, í
Laugarásbíó, í sund og málsverð á Kentucky Fried. Þessi

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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Skógarkerfill breiðist hratt út á Suðurlandi
- Fer mjög hratt um Hrunamannahreppinn - nauðsynlegt að
bregðast við Hótel Rangá óskar eftir að ráða til sín
starfsmann í móttöku í 100% vinnu.
Þetta er vaktavinna sem felur í sér bæði
kvöld– og helgarvinnu.
Umsækjandi þarf að ráða yfir góðri
tölvu- og enskukunnáttu ásamt því að vera nokkuð
vel að sér um staðhætti í sveitinni.

Umsóknir sendist á hotelranga@hotelranga.is

Garðaskoðun
Garðyrkjunefndir SSK veitti eftirtöldum görðum
verðlaun úr Rögnusjóði fyrir árið 2010:
Birkigrund 16, Selfossi, Lyngheiði 1, Hveragerði
Kambahrauni 10, Hveragerði, Bjarkarhlíð, Flúðum,
Melar, Flúðum.
Þessir garðar verða til sýnis laugardaginn 23. júlí
milli kl. 14 og 17.
Allir velkomnir að koma og skoða þessa frábæru
garða.
Garðyrkjunefndir SSK

Knattspyrnufélag Rangæinga
(KFR)
auglýsir eftir þjálfara fyrir yngri flokka félagsins
í 50% starf frá og með 1. sept.
Umsóknarfrestur er til 1. ágúst.
Áhugasamir sendi inn umsóknir ásamt
menntun og reynslu á benb@internet.is
Stjórn KFR

Eyravegi 25, Selfossi

bregaðst strax við
„Það er rétt að
og hindra frekari
skógarkerfill er nú mikið
útbreiðslu.
Verði
að breiðast út hér á landi.
það ekki gert mun
Ég hef fylgst nokkuð
vandamálið aukast.
með útbreiðslu hans
Eyðing verður þá
einkum á Suðurlandi og
mjög kostnaðarsöm
þar virðist hann vera í
og síðar óviðráðhraðri útbreiðslu, séranleg. Vísa ég hér til
staklega
meðfram
myndar sem sýnir
vegum. Skógarkerfill er
þetta vel (mynd 1).
hávaxinn og breiðuMjög mikilvægt er
myndandi. Hann þrífst
að landeigendur og
best í næringarríkum og
aðrir umsjónarmenn
nokkuð rökum jarðvegi.
Skógarkerfill í gömlu túni við Mógilsá á Kjalarnesi en svona
Hann sækir því einkum í gæti ástandið hæglega litið út í Hrunamannahreppnum og lands séu á varðnæringarríka
skurð- víðar á Suðurlandi eftir einhver ár ef ekki verður gripið í bergi og eyði öllum
nýjum plöntum sem
bakka, túnjaðra, lúpínu- taumana gegn plöntunni (mynd 1).
finnast. Það skal
breiður og alls staðar þar
tekið fram að ekki er
sem slík skilyrði finnast.
auðvelt að eiga við
Hann myndar mikið fræ
kerfilinn því hann
sem dreifast nokkuð
getur bæði fjölgað
auðveldlega.
Breiður
sér af fræi og með
skógarkerfils eru mjög
rótarskotum (mynd
einsleitar
því
fáar
2). Mestu máli
plöntutegundir ná að
skiptir þó að koma í
þrífast með honum. Í
veg
fyrir
fræEyjafirði hafa bændur
myndun. Kerfilinn
ekki góða reynslu af
má stinga eða rífa
skógarkerfli enda fer
hann þar sums staðar í Við Vífilsstaði. Skógarkerfill er hávaxinn og nemur víða land í upp eða slá. Einnig
kemur til greina að
tún og annað nytjaland. lúpínubreiðum eins og sjá má.
nota illgresiseyði þó
Ýmsar upplýsingar
eru til um skógarkerfil og vil ég Hrepphóla, Núpstún, Galtafell ég sé ekki sérstakur fylgismaður
sérstaklega benda á vefsíðu sem og á Flúðum. Nú í sumar fann ég þess.
opnuð var í vetur um tvær hann í fyrsta skipti á svæðinu
Bryðjuholts
og
ágengar tegundir á Íslandi, þ.e. milli
alaskalúpínu og skógarkerfil Kotlauga en þar óx hann á
(http://agengar.land.is)“, segir sjö mismunandi stöðum. Ég
Sigurður
H.
Magnússon, hef ásamt Guðmundi bróður
gróðurvistfræðingur
hjá mínum reynt að sporna við
kerfils
í
Náttúrufræðistofnun þegar hann útbreiðslu
var spurður hvort skógarkerfill hreppnum með því að rífa
væri að breiða hratt úr sér á upp fullorðnar plöntur og
koma þannig í veg fyrir
Suðurlandi.
fræmyndun. Sums staðar
hefur okkur tekist að eyða
honum alveg en þar sem
hann hefur náð að fella fræ
Skógarkerfill breiðist nú hratt út með
hefur hann komið upp vegum í Hrunamannahreppi. Myndin er
aftur“.
tekin við Bryðjuholt.

Ljósritun
Gormun

 
He

    

Alvarleiki málsins

Skógarkerfill fjölgar sér ekki aðeins
af fræi heldur einnig með rótarskotum (mynd 2).

Finnst víða
mannahreppi

í

Hruna-

„Ég held að það sé alveg ljóst
að ef ekki er gripið til frekari
aðgerða mun skógarkerfillinn
breiðast meira út og hafa veruleg
áhrif á gróður í Hrunamannahreppi. Ég tel að það sé
mikið hagsmunamál, sérstaklega
fyrir bændur og garðræktendur,
að koma í veg fyrir útbreiðslu
hans“, sagði Sigurður.

Íbúar í Hrunamannahreppi
En hvað er til ráða?
hafa áhyggjur af útbreiðslu
skógarkerfils í sveitarfélaginu
„Allra mestu máli skiptir að
en það stefnir í að
plantan verði stórt
vandamál þar verði
ekki
gripið
til
nauðsynlegra
ráðstafana. Sigurður er
með sumarbústað í
sveitarfélaginu
og
hefur fylgst vel með
plöntunni. „Já, það er
rétt,
skógarkerfill
hefur fundist allvíða í
Hrunamannahreppi, Skógarkerfill í landi Kópsvatns í Hrunamannahreppi.
svo sem við Hólakot, Kotlaugar í baksýn.

Mér finnst eðlilegt að sveitarstjórnir sjái um að samræma
aðgerðir gegn kerflinum og
stendur
það
kannski
umhverfisnefndum að vera þar í
forsvari. Alla vega er ekki
ráðlegt að sitja með hendur í
skauti og sjá til hvað gerist“,
sagði Sigurður að lokum.
Sigurður tók meðfylgjandi
myndir.
MHH

Auglýsingasíminn
er

482 1944
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Kæru íbúar Þorlákshafnar
Vodafone hefur stóreflt þjónustuframboð í þinni
heimabyggð.
Nú hafa bæjarbúar loksins fullan aðgang að allri þeirri
fjölbreyttu þjónustu sem Vodafone hefur að bjóða.
Við hvetjum ykkur til að skoða hagkvæmar þjónustuleiðir
okkar fyrir farsíma, heimasíma, internet og sjónvarp hjá
Árvirkjanum, umboðsaðila Vodafone á Selfossi.
Allar nánari upplýsingar í síma 1414 eða á vodafone.is

vodafone.is
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Landsliðsfólk HSK-Selfoss verður í eldlínunni á
Meistaramóti Íslands á Selfossi um helgina
Aðalhluti Meistaramóts
Íslands í flokki fullorðinna
verður haldið á Selfossvelli
helgina 23. – 24. júlí n.k. Búist
er við fjölmenni á mótið þar
sem allt besta frjálsíþróttafólk
landsins mun leiða saman hesta
sína. HSK-Selfoss sendir öflugt
lið til keppni og má gera ráð
fyrir að nokkrir einstaklingar úr
liðinu blandi sér í toppbaráttu í
sínum greinum, ekki síst landsliðsfólkið okkar, þau Fjóla,
Hreinn Heiðar, Halli Einars og
Agnes Erlings. Okkar fólk
hefur verið að gera góða hluti
undanfarið. Fjóla Signý keppir í
400m grindahlaupi sem aðalgrein og má búast við að
baráttan um gullið standi á milli
hennar og Stefaníu Valdimarsdóttur úr Breiðabliki. Fjóla
keppir einnig í 110m grind og

hástökki þar sem hún verður án
efa í fremstu röð. Haraldur
Einarsson Vöku, sem hljóp í
fyrsta skipti undir 50 sek. í
sinni sterkustu grein 400m
hlaupi, á Gautaborgarleikunum
á dögunum, mun án efa berjast
um verðlaunasæti við Trausta
Stefánsson FH, Einar Daða úr
ÍR og Bjartmar Örnuson UFA.
Kristinn Þór Kristinsson
Samhygð verður í mikilli
keppni um sigurinn í 800m
hlaupinu við Bjartmar Örnuson
UFA og Snorra Sigurðsson ÍR.
Sama má segja um Agnesi
Erlingsdóttur Laugdælum í
800m og 1500m hlaupum. Þar
koma ÍR-ingarnir Aníta
Hinriksdóttir og Björg
Gunnarsdóttir til með að veita
Agnesi harða keppni um
verðlaun.

Sundlaug Stokkseyrar
- vaktformaður
Sveitarfélagið Árborg auglýsir eftir vaktformanni í
Sundlaug Stokkseyrar. Leitað er að reglusömum og
áreiðanlegum einstaklingum sem hafa m.a. til að bera
frumkvæði, góða samskiptahæfni og sjálfstæði í
vinnubrögðum.
Helstu verkefni vaktformanns
% Dagleg stjórnun vaktar/staðarins
% Umsjón með mönnun á vakt í samráði við
forstöðumann
% Móttaka nýrra starfsmanna og þjálfun þeirra
% Umsjón með birgðastöðu í samráði við forstöðumann
% Eftirlit með húsnæði, tækjum, áfyllingu, frágangi, og
þrifum eftir vakt
Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
% Þekking á tækjum sundlauga kostur
% Starfsreynsla í sundlaugum og/eða
íþróttamannvirkjum kostur
% Heilbrigðisvottorð
% Hreint sakavottorð

öðrum

Í köstunum kemur HSKSelfoss nokkuð öflugt til leiks. Í
spjótkasti kvenna keppa Vigdís
Guðjónsdóttir Skeiðamönnum
og Anna Pálsdóttir Selfossi, en
þær ætla sér örugglega stóra
hluti þó svo að fyrsta sætið sé
líklega frátekið fyrir Ásdísi
Hjálmsdóttur Ármanni.
Karlamegin keppir hinn
efnilegi Guðmundur Kristinn
frá Selfossi og freistar þess að
bæta sig hressilega. Í sleggjukastinu verða Dagur Fannar og
Anna Pálsdóttir bæði úr Selfoss
í eldlínunni, en Dagur Fannar er
búinn að bæta sig að undanförnu. Í kúluvarpið mæta Ólafur
Guðmundsson og Jóhann
Erlingsson Laugdælum til
keppni og láta sitt ekki eftir
liggja, þó svo að Óðinn Björn
Þorsteinsson FH komi að öllum
líkindum til með að vinna
öruggan sigur.
Stökkgreinarnar hafa ætið
verið sterkar hjá okkur
Sunnlendingum. Í hástökki
karla keppa Hreinn Heiðar
Jóhannsson og Anton Kári
Kárason frá Laugdælum.
Hreinn hefur stokkið manna
hæst í sumar og kemur til með

að gera harða atlögu að Íslandsmeistaratitli. Anton Kári fylgir
fast á eftir og getur á góðum
degi nælt sér í verðlaun. Hreinn
keppir einnig í langstökki. Í
þrístökki karla verður Bjarni
Már Ólafsson Þjótanda öflugur
og í baráttu um verðlaun.
Að lokum skal getið spretthlauparanna ungu og efnilegu
frá Selfossi þeirra Sólveigar
Helgu og Þórhildar Guðjónsdætra og Guðrúnar Heiðu
Bjarnadóttur. Gaman verður að
fylgjast með þeim í spretthlaupunum. Sólveig Helga hefur bætt
sig vel að undanförnu. Hún

bætti t.d. Selfossmet Fjólu
Signýjar í 300m hlaupi á
Gautaborgarleikunum um þar
síðustu helgi og verður án efa
sterk í 400m hlaupinu á MÍ. Á
þessari yfirferð má því ljóst
vera að um skemmtilegt mót
verður að ræða þessa helgi þar
sem spennandi keppni er í
fyrirrúmi.
Mætum öll á Selfossvöll
helgina 23. – 24. júlí og
styðjum okkar fólk.
Áfram HSK-Selfoss
Með baráttukveðju,
Ólafur Guðmundsson,
verkefnisstjóri HSK í frjálsum

Sumarlestur skilar sér í lestraráhuga
Sumarlestur var haldinn á
Bókasafni Árborgar í júní.
Um fimmtíu krakkar skráðu
sig og mættu reglulega í
safnið í það minnsta alltaf á
þriðjudögum þegar eitthvað
sérstakt var um að vera.
Þema sumarlestrar þetta
sumarið var Víkingar en
fulltrúar frá Þjóðminjasafninu
komu í heimsókn og fræddu
krakkana um víkingana og
þeirra daglegu störf, sýndu
muni og fatnað sem fólk
notaði og féll þetta í mjög
góðan jarðveg. Þess má geta að
þetta er í fyrsta sinn sem
Þjóðminjasafnið sendir fulltrúa
út fyrir Reykjavik og sannarlega var þetta vel heppnað. Einu
sinni í viku hittust hóparnir og
fengu ýmsa fræðslu og

Viðkomandi þarf að hafa náð 20 ára aldri og geta hafið
störf sem fyrst.
Laun eru samkvæmt samningi Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags og er um
100% starf að ræða.
Nánari upplýsingar veitir Þórdís Eygló Sigurðardóttir
forstöðumaður í síma 480 1960 eða í tölvupósti thordise@
arborg.is
eða Bragi Bjarnason, íþrótta- og
tómstundafulltrúi í síma 480 1900 eða í tölvupósti bragi@
arborg.is.

Stefanía (t.v.) og Fjóla Signý, sem verða m.a. í eldlínunni á mótinu um helgina.
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Umsóknarfrestur er til 8. ágúst 2011. Umsóknir berist til
Þórdísar Eyglóar Sigurðardóttur á netfangið thordise@
arborg.is eða á skrifstofu Sveitarfélagsins Árborgar,
Austurvegi 2, Selfossi merkt: vaktformaður Sundlaug
Stokkseyrar.


skemmtun, alltaf
var dregið úr
happdrættinu og
margir voru
heppnir og fengu
góða bókavinninga.
Friðrik
Erlingsson rithöfundur kom í
heimsókn og spjallaði við
krakkana um bækur sínar um
Þór goðið á unga aldri, en þau
hlustuðu af andakt.
Lokahnykkurinn var svo hinn
árlegi ratleikur þar sem
krakkarnir hlupu út um borg og
bæ í leit að vísbendingum og
leystu þrautir.
Markmið sumarlestrar er að
viðhalda lestrarhæfni og örva
lestur bóka og sannarlega
skilaði það sér. Krakkarnir lásu
að meðaltali 600 blaðsíður
hvert í þessum mánuði sem er
mjög góður árangur. Í barnadeildinni má sjá hversu margar
bækur voru lesnar en fyrir
hverja lesna bók skiluðu þau
miða með nafni bókar og þess
sem las, gaman fyrir foreldra og
ömmur og afa að kíkja á súluna

í barnadeildinni og skoða
afraksturinn. Meðfylgjandi eru
myndir frá sumarlestrinum.
Starfsfólk Bókasafns Árborgar.

Hljóðvarnargler
Dregur úr
hljóðmengun.
www.samverk.is
samverk@samverk.is
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Sveitarfélagið Ölfus,
deiliskipulag námu í Lambafelli í landi Breiðabólsstaðar
Auglýsingin varðar deiliskipulag, greinargerð og
umhverfisskýrslu fyrir deiliskipulag á námu í
Lambafelli í landi Breiðabólsstaðar og í eigu
Safnaðar sjöunda dags aðventista. Samkvæmt
skipulagslögum nr. 123/2010, 40. gr. hefur bæjarstjórn Ölfuss samþykkt þann 4. júlí 2011 að auglýsa
drög að deiliskipulagi fyrir námu í Lambafelli, í
landi Breiðabólsstaðar. Deiliskipulagið er í samræmi við staðfest aðalskipulag, merkt E3.
Um er að ræða bólstrabergsnámu. Stærð vinnslusvæðis er um 30 ha. Vinnanlegt efni er allt að
15.000.000 m3 á næstu 30 árum. Samningur um
námavinnsluna liggur fyrir.
Vegna stærðar og umfangs námunnar er henni
vísað í deiliskipulagsferli. Náman er háð mati á
umhverfisáhrifum skv. 5. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum og er því lokið.
Ætlunin er að samræma frágang námanna í
Lambafelli, sem eru í allt þrjár námur.
Vinna við deiliskipulagið er búið að vera lengi í
vinnslu og hefur fengið almenna kynningu í
gegnum kynningarferli umhverfismatsins. Skipulagið hefur einnig fengið kynningu í nefndum og
ráðum sveitarfélagsins, kynningu hjá Skipulagsstofnun og umsagnir lögbundinna umsagnaraðila
í gegnum matsferlið. Engar athugasemdir við
matið bárust frá almenningi.
Benda má á að deiliskipulagið er að fullu í samræmi
við umhverfismatið sem hlotið hefur afgreiðslu og
fylgir áætlun um frágang sem kveðið er á um í
matinu að öllu leiti.
Deiliskipulagið er auglýst samkvæmt 40. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010. Auglýsingin fyrir drög
að deiliskipulagi liggur frammi í Ráðhúsi Ölfuss, á
skrifstofutíma, frá 22. júlí 2011 til 19. ágúst 2011.
Frestur til að skila inn skriflegum athugasemdum
til skipulags- og byggingarfulltrúa, Ráðhúsi Ölfuss,
Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn, er til 2. september
2011. Hver sá sem eigi gerir athugasemdir við
deiliskipulagið fyrir tilskilinn frest, telst samþykkur
deiliskipulaginu.
Sigurður Jónsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Athugasemd við grein Arnheiðar
Jónsdóttur um Meistaramót
Golfklúbbs Selfoss 2011
Golfíþróttin er aldagömul
íþrótt sem byggir á regluverki
sem gerir hana að þeirri íþrótt og
skemmtan sem hún er.
Meistaramót golfklúbbanna
er stærsta einstaka mót hvers
golfklúbbs, sem haldið er samkvæmt alþjóðlegum reglum,
sem allir verða að hlíta. Við
framkvæmd meistaramóts Golfklúbbs Selfoss sumarið 2011 fór
mótstjórn alfarið eftir þeim
reglum og þeim ramma sem
meistaramótinu er sniðin og
ætlast er til að farið sé eftir, að
áliti stjórnar Golfklúbbs Selfoss.
Í grein Arnheiðar Jónsdóttur
sem birtist í Dagskránni 14. júlí
sl. er annað gefið í skin og er
það miður. Stjórn Golfklúbbs
Selfoss væntir þess að um

ókomin ár muni reglum verða
fylgt og drengskapur ríkja á
golfvöllum landsins, íþróttinni
og þeim sem hana stunda til
sóma.
Stjórn Golfklúbbs Selfoss
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ENDURVINNSLAN
lokar frá og með föstudeginum 29. júlí,
opnum aftur mánudaginn 8. ágúst.

ENDURVINNSLAN
Frábært Íslandsmót í hestaíþróttum á Brávöllum
Íslandsmótið í hestaíþróttum,
sem haldið var á vegum
hestamannafélagsins Sleipnis á
Selfossi dagana 14. - 16. júlí
tókst frábærlega. Um 200
skráningar voru á mótið og um
eitt þúsund manns sóttu það.
Skipulagning og umgjörð

mótsins var til fyrirmyndar enda
fengu Sleipnismenn mikið hrós
frá gestum mótsins.
Magnús Hlynur Hreiðarsson
tók meðfylgjandi myndir á
mótinu.

Íslandsmeistaramót í þríþraut í Hveragerði
Ægir-Þríþraut og Íþróttafélagið Hamar halda laugardaginn 23. júlí Íslandsmeistaramót í ólympískri þríþraut í Hveragerði. Keppnin
hefst kl. 8:30 í sundlauginni að
Laugaskarði með 1500m sundi,

Leifur S. Helgason frá Sleipni var þulur mótsins og stóð
hann sig með mikilli prýði í því hlutverki, ásamt öðrum
starfsmönnum mótsins.

því næst eru hjólaðir 40 km frá
Hveragerði að Þorlákshöfn og
tilbaka, að lokum verða hlaupnir
10 km (4x2,5km hringur) á
skógarstígum í nágrenni sundlaugarinnar.
Keppt verður í tveimur

aldursflokkum karla og kvenna
auk þess sem boðið er upp á
liðakeppni (3 saman í liði).
Verðlaun fyrir efstu sæti í öllum
flokkum, auk fjölda útdráttarverðlauna.
MHH

TIL SÖLU
60 fm heilsárshús á leigulóð. Staðsett að Hólmaseli í
Flóahreppi, rúmlega 20 km frá Selfossi. Einnig kemur til greina
að selja húsið til flutnings á eignalóð að Minna-Mosfelli í
Grímsnesi.
Tilboð óskast, áskil mér rétt til að taka hvaða tilboði sem er
eða hafna öllum. Upplýsingar í síma 894 7701, Addi.

Systkinin Margrét Katrín Erlingsdóttir og Samúel Örn
Erlingsson voru áberandi á mótinu. Margrét var
fjölmiðlafulltrúi mótsins og Samúel
Örn sá um beina lýsingu á RÚV frá
mótinu á laugardaginn.

GÆÐAMÓTORAR FRÁ JAPAN
TOHATSU utanborðsmótorar hafa
sannað ágæti sitt um allan heim.
Mest seldu utanborðsmótorar í Noregi.
Fáanlegir með beinni innspýtingu.
Stærðir frá 2,5 upp í 140 hö.

Adventure
Adventure gúmmíbátar hafa reynst vel
við íslenskar aðstæður. Viðurkenndir
Harðbotna RIB bátar fáanlegir með
SOLAS pakka.
Ýmsar útfærslur fáanlegar.

Mörg glæsileg tilþrif sáust á Brávöllum á
mótinu, m.a. í töltkeppninni á
laugardeginum.
Þórdís Ólöf Viðarsdóttir, formaður
Sleipnis, sem má vera stolt af
Íslandsmótinu, sem haldið var á
Brávöllum.

Sigursteinn og Alfa fóru að
sjálfsögðu sigurhring með bikarinn.

Alfa frá Blesastöðum 1a í Skeiðaog Gnúpverjahreppi og Sigursteinn
Sumarliðason urðu Íslandsmeistarar í tölti 2011 en það kom í hlut
Ara B. Thorarensen, forseta
bæjarstjórnar Árborgar að afhenda
honum verðlaunin. Alfa fer nú í
folaldseignir.

STAMFORD
Alhliða þjónusta við sjávarútveginn
Marás Vélar ehf. | Akralind 2 - 201 Kópavogur | S: 555 6444 | www.maras.is
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Kotstrandarkirkja – Kirkjan við veginn:

Kvöldstund í kirkju föstudaginn 22. júlí kl. 20
Kotstrandarkirkja í Ölfusi er
fagurt guðshús í alfaraleið,
miðja vegu milli Hveragerðis og
Selfoss. Kirkjan við veginn
býður vegfarendum að staldra
við á leið sinni, föstudaginn 22.
júlí kl. 20 og þiggja fræðslu um
kirkjuna, njóta tónlistar og taka

þátt í kvöldbænum. Sóknarprestur sér um fræðslu og leiðir
helgihald.
Tónlist flytja Hulda Jónsdóttir, Ragnar Jónsson og Gyða
Þ. Halldórsdóttir.
-yQ5DJQDUVVRQ
VyNQDUSUHVWXU

KIRKJUR

KIRKJUR

KIRKJUR

SKÁLHOLTSDÓMKIRKJA
Messa sunnudag 24. maí kl. 17.00.
Sr. Kristinn Ólason annast prestsþjónustuna. Organisti Steingrímur
Þórhallsson. Í messunni verður
flutt tónlist frá sumartónleikum
helgarinnar.
Sóknarprestur

ÞINGVALLAKIRKJA
Messa sunnud. 24. júlí kl. 14. Séra
Gunnar Björnsson predikar og
þjónar fyrir altari. Minnst verður
séra Eiríks J. Eiríkssonar fyrrum
þjóðgarðsvarðar og Þingvallaprests. Organisti er Guðmundur
Vilhjálmsson.

SELFOSSKIRKJA
Messa nk. sunnudag kl. 11:00.
Prestur sr. Kristinn Ágúst Friðfinnsson. Kirkjukór Selfoss, stjórnandi Jörg Sondermann. Kyrrðarbæn mánud. kl. 17:30. Byrjendur
mæti 15 mínútum fyrr. Morgunsöngur þriðjud. til föstud. kl. 10:00.
SÓLHEIMAKIRKJA
Guðsþjónusta sunnudag 24. júlí kl.
14:00. Sr. Birgir Thomsen þjónar
fyrir altari og prédikar. Ester
Ólafsdóttir organisti leiðir almennan safnaðarsöng. Meðhjálparar
eru Ólöf E. Guðmundsdóttir og Erla
Thomsen.

Frá
Hjólum í Árborg
Frá því að félagið ,,Hjólum í
Árborg” var stofnað, þann 28.
apríl 2010 hafa meðlimir þess
haft ótakmarkaðan áhuga á að
vinna að háleitum markmiðum
sem eru í meginþáttum þessi:
$èYLQQDDèìYtDèÈUERUJ
YHUèL PHLUL UHLèKMyODE U HQ
EtODE U
 $è KYHWMD RJ YLUNMD tE~D
ÈUERUJDUWLODèJHUDUHLèKMyODè
GDJOHJXVDPJ|QJXW NL
 $è ìUêVWD i RJ YLQQD PHè
E MDU\ILUY|OGXPDèìYtDèE WD
DèVW|èX t KYtYHWQD I\ULU
UHLèKMyODIyONtÈUERUJ
Ástæðan er einföld, það er
umhverfisvænna og ódýrara.
Tillögur félagsins miða að því
að auðvelda hjólandi fólki á
öllum aldri að ferðast um
sveitarfélagið, nýta þá þjónustu
sem í boði er í sveitarfélaginu og
komast heilt heim að ferð lokinni. Við sögu koma merkingar,
hjólvísar, sýnileiki merkinga
fyrir hjólreiðafólk, hjólagrindur,
lagfæringar á köntum og stígagerð, tenging allra þéttbýliskjarna í Árborg og efling samvinnu við að tengjast nærliggjandi sveitarfélögum.
Lögð er áhersla á mikilvægi
þess að gera ráð fyrir reiðhjólaumferð í allri skipulagsvinnu.
Markmiðasetning félagisns
rímar vel við umhverfisstefnu
sveitarfélagsins en í henni stendur m.a. orðrétt að það skuli
,,Auðvelda umferð gangandi og
hjólandi vegfarenda þannig að
þeir eigi örugga og greiða leið
um sveitarfélagið”. Þótt aðaláhersla virðist vera lögð á það
að bifreiðar hafi það sem best og
íbúarnir basli við að hjóla eftir
skörðóttum gangstéttunum og
sjáist prílandi með hjólin uppá
háa kanta trúum við því statt og
stöðugt að ástandið muni batna í
bráð. Við höfum reynt að fá fund
með fulltrúa framkvæmda- og
veitusviðs Árborgar en vegna
anna hefur ekki náðst að finna
hentugan fundartíma. Það er
einlæg von okkar að það takist á
næstu dögum eða vikum og við
hlökkum til fá að taka þátt í að
skapa hjólreiðamenningu á
götum Árborgar og auka þannig
ánægju og öryggi hjólandi vegfarenda.
0HèN UULNYHèMX
VWMyUQIpODJVLQV+MyOXPtÈUERUJ
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NÝTT

Austurvegi 3, Selfossi - Sími 480 2900 - www.log.is

NÝTT

&URUGRUND 
3ELFOSSI
Mjög
snyrtilegt
150,3 fm íbúðarhús
ásamt 52,7 fm bílskúr.Fullfrágengið,
vandaðar innréttingar og gólfefni. Þrjú svefnherbergi. Stór timburverönd. Afgirt lóð.
6ER¡   M

NÝTT

"ORGARHØLSBRAUT
 'RÓMSNES OG
'RAFNINGSHREPPI
Snyrtilegur 46,5 fm
sumarbústaður í
grónu hverfi á
4.330 fm eignarlóð í Vaðnesi.
6ER¡   M

4JALDHØLAR 
3ELFOSSI
Fullbúið snyrtilegt
121,8 fm raðhús
ásamt 34,2 fm bílskúr. Slétt steni.
Hellulögð innkeyrsla, stór timburverönd m/
skjólveggjum. Þrjú svefnherb. m/skápum
Hagstæð áhvílandi lán. 6ER¡   M

NÝTT

NÝTT

&OSSHEI¡I 
3ELFOSSI
Snyrtilegt, talsvert
endurnýjað 87,0 fm
raðhús ásamt 26,7
fm bílskúr. Þrjú

(EI¡ARGER¡I 
&LØAHREPPI
,++! 6%2
207,3 fm iðnaðarhús
sem stendur við
þjóðveg 1 í Flóahreppi. Góð lofthæð.
6ER¡   M

3U¡URENGI 
3ELFOSSI
Vel staðsett 135,3
fm
einbýlishús
ásamt 68 fm bílskúr. Fjögur svefn-

&ÓFUTJÚRN  3ELFOSSI
Snoturt 72 fm
parhús á góðum
stað. Húsið er
steinsteypt
og
steniklætt. Tvö góð
svefnherbergi.
6ER¡   M

herbergi. Timburverönd.
6ER¡  M

NÝTT

3MÉRATÞN 
3ELFOSSI
Snyrtileg og nýlega
uppgerð 68 fm
íbúð á neðri hæð í
tvíbýli. Hagstæð
áhvílandi lán.
6ER¡   M

herbergi. Stór suðurlóð.
6ER¡   M

,ÚGGILTIR FASTEIGNASALAR Sigurður Sigurjónsson hrl., Ólafur Björnsson hrl., Torfi Ragnar Sigurðsson hdl., Steindór Guðmundsson lögg.fasteignasali. 3ÚLUMA¡UR Hallgrímur Óskarsson.

BÍLAR

ÞJÓNUSTA

ÞJÓNUSTA

BIFREIÐAVERKSTÆÐIÐ
KLETTUR

ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

Hrísmýri 1, 800 Selfoss
Sími 482 1526

Þakviðgerðir, ryð- og lekavarnir 100% vatnsþéttingar
með Pace-aðferðinni. 10 ára
ábyrgð. Margir litir í boði.
Tilboð í síma: 777 5697.
Lekabani@gmail.com

A6<C6
EDHIJA>CC

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

HÚSNÆÐI ÓSKAST
(JØN ME¡  BÚRN
óska eftir 4-5 herb. húsnæði til
leigu fra 15. ágúst eða 1. sept.
nk. til langtíma. Reglusemi og
skilvísum greiðslum heitið.
Uppl. í síma 893 7552, 895
6552 eða á e-mail hjaltihelga@
gmail.com.
·BÞ¡ ØSKAST
Óska eftir 2ja til 3ja herb. íbúð
til leigu á Selfossi. Uppl. í síma
865 0173.

HESTAMENN
(ESHÞS TIL SÚLU
Hesthús til sölu í Norðurtröð
30, innréttað fyrir 9 hesta.
Uppl. gefur Sigmar í síma 899
5402.

Taktu þér tak!

Ódýrar orlofsíbúðir
á Akureyri

Erla Bjartmarz s. 899 4183
www.eco.is
Ný netverslun:
www.betriheilsa.is/erla

!+6%2.$

Hrísmýri 3 - Selfossi
Sími 480 4000 - Fax 482 4003
Heimasíða: www.bilasalaselfoss.is
E-mail: bilasala@bilasalaselfoss.is

GISTING

Með HERBALIFE nærðu árangri.

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

HEILSA

Viðar Magnússon
pípulagningameistari
Kringlumýri 1 · 800 Selfoss

Sími 893 0085
vidarm@simnet.is

 FLUTNINGAR
Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK
SUÐURLAND

 662 1122
TAPAÐ - FUNDIÐ
4RÞLOFUNARHRINGUR
glataðist að öllum líkindum í
Byko mánudaginn 18. júlí sl. Í
hringnum
stendur
„Þín
Kristín.“ Finnandi vinsamlega
hafi samband við Kristínu í
síma 868 8737. Fundarlaun í
boði.

KJARNA-BÓKHALD
Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

"   # 
    #  

 ! 

Energy Touch
- Nudd
- Heildræn
meðhöndlun

(UMARVEITINGAHÞSI¡
(AFI¡ "LÉA
óskar eftir starfsfólki kvöld og
helgar, í sal og eldhús. Uppl. í
síma 771 8829.

JØNUSTUSKRIFSTOFA STÏTTAR
FÏLAGANNA É 3U¡URLANDI

HÚSNÆÐI Í BOÐI

Austurvegi 52
Almenn
hjólbarðaþjónusta,
smurþjónusta og
smáviðgerðir ...

482 3220

TIL SÖLU

*ÉKV¡AR HUGSANIR
BREYTA DEGINUM

s 34%9053¾'5. s +*!2.!
"/25. s )..2¾--5. s
s &,54.).'!2 s
Saga dyragöt, gluggagöt og
fleira í steinsteypu.
Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir,
spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,
og þess utan ef einhver er við.
3'%)2 %''%2433/.
3LÏTTUVEGI  3ELFOSSI
3ÓMI    
34%).34%9053¾'5.). 3 EHF

er opin alla virka daga frá kl. 8.00 til
16.00. Félagsmönnum er veitt lögmannsþjónusta annan hvern
þriðjudag frá kl. 14.00 til 16.00.
Nánari uppl. og tímapantanir
í síma 480 5000.
&)4 FÏLAG I¡N OG TKNIGREINA
6ERSLUNARMANNAFÏLAG 3U¡URLANDS
"ÉRAN STÏTTARFÏLAG
6ÚR¡UR FÏL STJØRNENDA É 3U¡URLANDI

Ódýrar orlofsíbúðir við miðbæinn
á Akureyri, margar stærðir, getum
tekið á móti stórum hópum. Uppl.
á www.gistingakureyri.is og í
síma 461 2222.

Hugurinn, líkaminn og sálin.
Ragnhildur (Gagga)
- farsími 693 2197.

ATVINNA

3TÞDÓØÓBÞ¡
til leigu í Fossheiði 62, laus
strax. Uppl. í síma 665 9215.
4IL LEIGU
í Hlíðunum í Reykjavík herbergi með húsgögnum og
aðgangi að eldhúsi og Interneti, fyrir nema. Stutt í flesta
skóla, svo sem Sjómannaskólann, MH, háskólana og fl.
Uppl. í síma 551 5386 eða 698
9732.
 FM STÞDÓØÓBÞ¡
í kjallara í Fossheiðinni, til
leigu á 40 þús. frá 1. ágúst.
Uppl. í síma 892 2729 eða 845
6880.

ÝMISLEGT
+2!""!-%).3&³,!'
2.%33Æ3,5
3ÓMI    

4JALDVAGN OG DEKK
Til sölu tjaldvagn árg. 1985,
vel með farinn og í góðu
standi. Verðhugmynd 150 þús.
Á sama stað til sölu 4 stk
sumardekk
185/70-14
á
álfelgum, lítið slitin undan
Subaru Impreza. Verð 30 þús.
Uppl. í síma 896 5712.
4IL SÚLU
tjaldvagn Camp Let Savanne
árg. 2006. Góður vagn! Nánari
uppl. í síma 486 3389 eftir kl.
19.00.

4IL SÚLU
flatvagn, 10,6 m. Mikil burðargeta. Uppl. í síma 864 9723.

4IL SÚLU
nuddbaðkar
með útvarpi,
mjög
lítið
notað. Uppl.
í síma 864
9723.
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TAKE AWAY TILBOÐ
Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

2101
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Austurvegi 7
kaffikrus.is

'AGNHEI¡I  s   s  

Til fyrirmyndar
Það er ástæða til að hrósa
starfsmönnum
áhaldahúss
Árborgar fyrir flotta vinnu í
sumar við að taka niður
gangstéttakanta við gangbrautir
þar sem þess þarf t.d. á Selfossi.
Þessi mál hafa víða verið í
ólestri en eru greinilega að
komast í gott lag núna.
Meðfylgjandi mynd var tekin
við gangbrautina hjá mjólkur-

Kvenfélag Stokkseyrar gefur leikföng
Kvenfélag Stokkseyrar hefur
fært sundlauginni á Stokkseyri
leikföng að andvirði 150.000 kr.
í sumar. Auk leikfanganna hefur
félagið gefið lauginni teppi og
tvo bala.
Meðfylgjandi mynd var tekin
af þeim Ásrúnu Ásgeirsdóttur,
formanni félagsins (t.v.) og
Huldu Ósk Guðmundsdóttur,
gjaldkera þegar þær afhentu

Fylgd
Ú T FA R A R Þ J Ó N U S TA

Guðmundi Ellertssyni, starfsmanni laugarinnar restina af
leikföngunum á mánudaginn.
25 konur eru í Kvenfélagi
Stokkseyrar þar sem aðalfjáröflun félagsins eru erfisdrykkjur og sjómannadagskaffi.
Um 100 gestir hafa sótt sundlaug
Stokkseyrar að meðaltali á
hverjum degi í sumar.
MHH

Á SUÐURLANDI
STOFNUÐ 1995

Kristinn Jósepsson

Þjónusta allan
sólarhringinn
Sími 482 4300

Leiðiskrossar og kistur
Smíðað í heimabyggð
Sunnlensk framleiðsla

SÍMI 482 3800

VÖRUFLUTNINGAR
Reykjavík - Árnessýsla
Sækjum vörur í Reykjavík.
Búslóðaflutningar og margt fleira

Grænmetismarkaður allar helgar í Hveragerði
Hjörtur
Benediktsson
í
Hveragerði byrjaði með sinn
vinsæla grænmetismarkað í
Hveragerði um síðustu helgi á
bílastæði leikfélagsins við
hliðina á Eden. Opið verður
allar helgar fram á haust, eða á
föstudögum frá kl. 14:00 til
18:00 og laugardaga og sunnudaga frá kl. 12:00 til 18:00. Nýtt
grænmeti úr gróðurhúsum og ný

TOYOTA

upptekið útigrænmeti verður í
boði um leið og það þroskast. Þá
verður bleikja og jafnvel
heimagerð hrossabjúgu til sölu
hjá Hirti.
MHH

Sími
692 4649
Sigurður Frímann Emilsson
löggiltur rafverktaki

Gii^c\d\b{ajc
Vottað réttingaverkstæði
Cabas tjónaskoðun

búinu en þar var stéttin tekin
niður á dögunum þeim sem hjóla
og eru með kerrur eða í hjólastól
til mikillar ánægju.
MHH

BYGGJUM, BREYTUM
OG BÆTUM HÚSNÆÐI
O.FL.
STEINSÖGUN OG
KJARNABORUN
www.kjverktakar.is
Sími 894 8527 - 482 7800

Hjólbarðaþjónusta
Smurstöð
Rafgeymasala

SENDIBÍLAÞJÓNUSTA

Sími 482 2722 · 482 2208
Gagnheiði 2 · 800 Selfoss
solning.is

Sími 5 61 61 16

Reykjavík - Selfoss
eða hvað sem er

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

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

Breiðumýri 1, Selfossi
Austurvegi 4, Selfossi

)-%-%'%

Sælgæti, te, pylsur, krydd o.fl.

Útskriftir
Árshátíðir
Ýmsir mannfagnaðir

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf. Selfossi
Þjónusta og sala á:

Gervihnattabúnaði Loftnetsbúnaði
Öryggiskerfum
Eftirlitsmyndavélakerfum
Hljóðkerfum
Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla

Búðarstíg 4, Eyrarbakka

Sími 483 3330

Gunnar Guðmundsson,
sími 694 4922

BúAðföng
ÁBURÐUR

Gísli Gunnar
Guðmundsson

Sími 487 8888

Guðmundur
Þór Gíslason

Elfar Freyr
Sigurjónsson

Þjónusta allan sólarhringinn
Sunnlenskar kistur og krossar
Hagstætt verð

Vörumóttaka · Héðinsgata 1-3

HM DEKK

Sími 892 4650

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Netfang: utfararstofaarnes@eyjar.is
O
O

Hjólbarðar
Smurþjónusta
Betri vörur - betra verð

O

Ökunám B - hefst 1. mánudag í mán.
Bifhjólanámskeið
Vinnuvélanámskeið

Eyravegi 55, Selfossi - Sími 892 9594 - www.okuskoli.is

