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Sunnudaga 10:00-22:00

Peningagjöf til björgunarsveitarinnar

Bæjarbókasafn Ölfuss er opið:
Mánudaga - miðvikudaga 11-18

Fimmtudaga 14-20
Föstudaga 11-17

 
Ungbarnamorgnar

Mánudaga 10-12
 

Prjónakvöld
 Fyrsta þriðjudag í mánuði 20-22

BÓKASAFNIÐ ÞITT

Bæjarbókasafn Ölfuss, Hafnarbergi 1
Sími 480 3830

Þjóðlagasveit sem flytur
eldfjöruga tónlist frá Balkansvæðinu

Suðurlands
Menningarráð

Narodna Musika

Fimmtudaginn 17. mars
í Versölum, Þorlákshöfn
Miðaverð 1.500 krónur

Á hverju ári stendur ABC barnahjálp 
fyrir söfnuninni Börn hjálpa börnum 
í samstarfi við grunnskóla landsins. 
Að þessu sinni var verið að safna 
fyrir skólaborðum og bekkjum fyrir 
skólabörn í Pakistana og byggingu 
skólahúsnæðis fyrir börn í Nairobi í 
Kenya.

Nemendur 6. bekkjar tóku þátt í söfn
uninni hér í Þorlákshöfn.  Áður en 
haldið var af stað í söfnunina voru 
krakkarnir búnir að fá kynningu á 
aðstæðum barnanna í Kenya og sjá 
myndir þaðan.  Þar fór ekki á milli 
mála hvað við höfum það gott hér á 
Íslandi. Þau voru því mjög áhugasöm 
um að standa sig vel og láta gott af sér 
leiða.  Það er skemmst frá því að segja 

Börn hjálpa börnum 2011

að söfnunin gekk mjög vel og upp úr baukunum komu  131.796 krónur.  Krakk
arnir í 6. bekk vilja því senda bæjarbúum bestu kveðjur og þakka fyrir góðar 
móttökur.

Á dögunum færðu þær  Silla og Lóa 
frá Blómastúdíóinu björgunarsveit
inni Mannbjörg afrakstur konudags
helgarinnar.  En þær höfðu heitið því 
að gleðja björgunarsveitin með 10% 
af andvirði allra seldra blómvanda þá 
helgi.

Á meðfylgjandi mynd tekur Ásgeir 
formaður björgunarsveitarinnar við 
glaðningnum úr hendi  Sigurrósar 
eiganda Blómastúdíósins. Með á 
myndinni eru Andrés og Ólafía.



Bæjarlíf – óháð blað frá 2001

Ritstjórn og ábyrgð:  
Róbert Karl Ingimundarson; robert@baejarlif.net 

Stefán Þorleifsson; stebbi@baejarlif.net

Útgefandi: RS-útgáfan
Heimasíða: www.baejarlif.net 
Netfang: postur@baejarlif.net 

Blaðinu er dreift ókeypis á öll heimili   
Sveitar  félagsins Ölfuss.  Upplag:  1000 eintök. 

Bæjarlíf
brosandi blað!

Frá útgefendum
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 Þorláks-

       h
afnar-

   prestakall

Sóknarprestur: Baldur Kristjánsson
Símar: 483 3771 og 898 0971
Netfang: bk@baldur.is (www.baldur.is)
Viðtalstími:  Eftir samkomulagi
Organisti: Hannes Baldursson

ÞOrlákSkirkja,  sími: 483 3616
kirkjuvörður: Halla Kjartansdóttir,  
símar: 483 3661 og 864 2386

Hjallakirkja, sími: 483 4509
kirkjuvörður: Sigurður Hermannsson

Formaður sóknarnefndar Þorláks-               
og Hjallasóknar:  Ellen Ólafsdóttir

StraNdarkirkja
Sóknarprestur svarar fyrir Strandarkirkju 
ásamt neðangreindum.
kirkjuvörður:  Silvía Ágústsdóttir, 
sími: 483 3910
Formaður sóknarnefndar Strandarsóknar:  
Guðrún Tómasdóttir

Skilafrestur í næsta blað: föstud. 1. apríl. 

Útgáfudagur: miðvikud. 6. apríl

postur@baejarlif.net

Barna- og unglinga glernámskeið
Ný námskeið hefjast 6. og 7. apríl. 

 Stendur námskeiðið yfir í sex vikur 

13- 15 ára verða á miðvikud. frá kl.17.00-19.00 
8 – 12 ára verða á fimmtud. frá kl.17.00-19.00

Markmið námskeiðsins er að börnin læri:

	 •um	sögu	glersins 
	 •að	umgangast	gler	og	verkfæri 
	 •að	nota	umhverfið	sem	hugmyndakveikju	að	formi	og	litum 
	 •að	bera	virðingu	fyrir	eigin	hugmyndum	og	annarra 
	 •sjálfstæð	og	vönduð	vinnubrögð 
	 •að	þróa	og	hanna	sína	eigin	hluti

Námskeiðsgjald er  12.000 kr.  
 Menningarnefnd Ölfus styrkir verkefnið að hluta.

Skráning er í síma 848-3389

Í þessari viku hefur það vonandi 
ekki farið framhjá neinum að hald
in er fjölmenningarvika í Ölfusinu. 
Menn ingarnefnd hefur undirbúið 
fjölbreytta dagskrá sem byggir á því 
að íbúar taki þátt og geri ýmislegt 
sam an. Það var glaðbeittur hópur 
sem lagði af stað í rútuferð um næsta 
nágrenni Þorlákshafnar síðastliðinn 
sunnudag, skoðaði Strandarkirkju og 
kíkti ofan í Raufarhólshelli áður en 
ekið var um Þorlákshöfn og endað á 
sýningaropnun á bókasafninu. Bar
bara Guðnadóttir, menningarfulltrúi 
Ölfuss og Maria Anna Maríudóttir, 
bókavörður í Hveragerði leiðsögðu í 
ferðinni á íslensku, ensku og pólsku.  
Ferðinni lauk sem fyrr segir á bóka
safninu þar sem opnuð var sýning 
verkum Amilcar C. A. Sanches, frá 
Portúgal og Laimonas Baranauskas 
sem kemur frá Litháen. Sýningin 
mun standa út mánuðinn og er opin á 
opnunar tíma bókasafnsins.

Spilakvöld, bakkelsi og dans
Það er heilmikið enn framundan. 
Miðvikudagskvöldið 2. mars verður 
í annað skipti efnt til handavinnu
kvölds í Hendur í Höfn og eru all ir 
velkomnir að taka þátt í að útbúa vina
teppi.  Á fimmtudaginn bakar Anna 
Radwanska af tilefni pólska bollu
dagsins berlínarbollur í skólaeldhúsi 
grunnskólans frá kl. 1719. Skólinn 
verður opinn og fólk getur litið inn, 
fylgjast með handbragðinu og fengið 
uppskriftina. Síðan verður boðið upp 
á nýbakaðar bollurnar á spilakvöldi 
sama dag í Ráðhúsinu. Lokadagurinn 
er síðan á laugardaginn þegar ýmislegt 
verður um að vera í ráðhúsinu, sögu
stundir á bókasafninu, lista smiðja, 
handavinnuhorn, kynningar, erindi, 
dans, tónlist og baksturshorn þar 
sem allir geta fengið að spreyta sig á 
því að baka íslenskar pönnukökur. 
Dagskránni lýkur síðan með karókí í 
Ráðhúskaffi um kvöldið.

Barbara Guðnadóttir 
Menningarfulltrúi Ölfuss

Mánudaginn 21. febrúar var haldin í 
skólanum hin árlega upplestrarkeppni  
þar sem nemendur í 7. bekk keppa í 
upplestri.  Þeir lásu texta úr bók og eitt 
ljóð. Tveir nemendur voru vald ir til 
að taka þátt í keppni sem ber nafn ið 
Stóra upplestrarkeppnin og er haldin 
í grunnskólum um allt land. Raddir, 
sem eru samtök um vandaðan upplest
ur og framsögn, skipuleggja upp
lestrarkeppnina og leggja til lesefni á 
lokahátíðina, verðlaun og viðurkenn
ingar og fulltrúa í dómnefnd. 

Börnin hafa æft sig í upplestri í nokkr
ar vikur og fengið þjálfun hjá um
sjónarkennurum sínum. Nokkur 
atriði eru höfð að leiðarljósi þegar æft 
er. Það þarf auðvitað að vanda fram
burð og vera skýrmæltur, sýna blæ
brigði og túlka textann. Hafa þagnir 
á réttum stöðum og  hafa samband 
við áheyrendur þó ekki sé nema með 
augnsambandi öðru hverju . Einnig er 
tillit tekið til líkamsstöðu.  

Þeir nemendur sem voru valdir í 
Stóru upplestrarkeppnina voru Talía 
Þöll Ottósdóttir og Björgvin Már Ótt
arsson og til  vara voru valdar Kol
brún Olga Reynisdóttir og Dagbjört 
Kristjánsdóttir. Dómarar voru þrír 
íslenskukennarar við skólann. 

Samkvæmt reglum keppninnar fá 

lesarar efnið í hendur aðeins viku fyrir 
lokahátíðina en hún mun fara fram 
þann  14. mars n.k. í Hveragerði. Þar 
munu þeir  nemendur, sem voru valdir 
þetta árið, etja kappi við Hvergerðinga 
og Árborgarbúa en það eru nemendur 
sem koma úr Vallaskóla og Sunnu
lækjarskóla á Selfossi og Barnaskól
unum á Eyrarbakka og Stokkseyri.  
Grunnskólinn í Þorlákshöfn hefur un
danfarin ár keppt við Grunnskólann í 
Vestmannaeyjum en eftir að Landey
jarhöfnin var tekin í notkun var þeim 
samskiptum hætt . 

Markmið keppninnar er að læra vand
aðan flutning og framburð íslensks 
máls. Læra að njóta þess að flytja 
móðurmálið okkar, sjálfum okkur og 
öðrum til ánægju og læra að bera 
virðingu fyrir móðurmálinu, sjálfum 
okkur og öðrum.

Fjölbreytt og skapandi mannlíf

Skólalíf

Sigurvegarar. Dagbjört Kristjánsdóttir, Björgvin 
Már Óttarsson, Talía Þöll Ottósdóttir, Kolbrún 
Olga Reynisdóttir og Helga Helgadóttir kenn
ari.
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Aðalskipulagsbreyting á uppdrætti 
er nær til Kvista og Mýrarsels. 
Bæjarstjórn Ölfuss heimilar auglýsingu, 
27. janúar 2011, á aðalskipulagsbreyt
ingu fyrir jarðirnar Kvisti og Mýrar
sel, samkvæmt 18. gr. skipulags og 
byggingar laga nr. 73/1997.

Í gildandi aðalskipulagi er Kvistir 
skilgreint sem landbúnaðarland. Í tillögu 
að breytingu á aðalskipulagi er gert ráð 
fyrir því að 8,4 ha syðst á jörðinni séu 
skilgreindir sem íbúðasvæði og land
búnaðarsvæði þar sem gert er ráð fyrir 
allt að fjórum 1,52,0 ha íbúðalóðum.

Í gildandi aðalskipulagi er um 3 ha lands
væði syðst í landi Mýrarsels skilgreint 
sem svæði fyrir frístundabyggð. Svæði 
fyrir frístundabyggð er fellt út og þess 
í stað skilgreint sem íbúðasvæði og 
landbúnaðarsvæði. Þar er gert ráð fyrir 
íbúðabyggð á 0,5 til 0,8 ha lóðum sem 
áður voru skilgreindar sem lóðir fyrir 
frístundabyggð. Aðalskipulagsbreytingin 
er í samræmi við stefnu í aðalskipu
lagi er tekur á markmiðum hennar um 
fyrirhugaðar framkvæmdir og nýtingu 
lands. Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Ölfuss 
heimilar auglýsingu á deiliskipulagi fyrir 
sömu svæðin og aðalskipulagsbreytingin 
nær yfir, samkvæmt 25. gr. skipulags og 
byggingarlaga nr,. 73/1997

Deiliskipulastillaga fyrir land Mýrar-
sels.
Bæjarstjórn Ölfuss heimilar auglýsingu, 
27. janúar 2011, á deiliskipulagi fyrir 
jörðina Mýrarsel, samkvæmt nýjum 
skipulagslögum nr. 123/2010 samkvæmt 
1. mgr. 41. gr. laganna.

Deiliskipulagsbreytingin fyrir Mýrarsel 
felur í sér að á lóðum nr. 3, 4, 5, 6 og 7 
verður leyft að byggja hesthús. Bygging
arreitir fyrir gróðurhús/vinnustofur eru 
felldir niður. Byggingarreitur hesthúss 
og íbúðahúss geta legið saman á lóðum 
nr. 4, 6 og 7 eins og uppdrátturinn sýnir. 
Byggingarreitir íbúðahúsa færast til í 
samræmi við það. Gert er ráð fyrir allt 
að 8 hestum í hesthúsunum. Frístunda
byggð á svæðinu er felld út og lóðir 
skilgreindar sem einbýlishúsalóðir E2. 
Skipulagsskilmálar frá 9. júní 2005 gilda 
með breytingum frá 5. maí 2008 þar sem 
rotþrær eru sameinaðar í samræmi við 
ábendingar frá Heilbrigðiseftirliti Suður
lands.

Deiliskipulastillaga fyrir land Kvista.
Bæjarstjórn Ölfuss heimilar auglýsingu, 
27. janúar 2011, á deiliskipulagi fyrir 

jörðina Kvisti, samkvæmt nýjum skipu
lagslögum nr. 123/2010 samkvæmt 1. 
mgr. 41. gr. laganna.

Deiliskipulag fyrir land Kvista tekur til 
8,4 ha svæðis sem breytt er í íbúða og 
landbúnaðarsvæði, eins og kemur fram 
í aðalskipulagsbreytingu. Um er að ræða 
5 lóðir með byggingarreitum á 4 lóðum. 
Á lóð nr. 1 sem liggur næst þjóðvegi, 
Hvammsvegi og er 2 ha, er byggingarreit
ur fyrir íbúðahús, bílageymslu og hesthús 
sem verður sambyggt í Ulaga byggingu.

Á lóðunum 2, 3 og 4 sem hver um sig 
er 1,5 ha, er tveir byggingarreitir, ann ar 
fyrir íbúðahús allt að 250 m2 ásamt bíla
geymslu og annar byggingarreitur fyrir 
allt að 900 m2 skemmu sem rúmi hesthús, 
vinnuaðstöðu og geymslu.  Mænishæð 
bygginga allt að 7 m. Ákvæði er um að 
byggingarreitur hesthúsa sé minnst 25 m 
frá lóðarmörkum og fjarlægð byggingar
reits hesthúss að byggingar reit á næstu 
lóð sé minnst 40 m.

Deiliskipulagstillaga fyrir Lindarbæ, 
Árbæ, Ölfusi.
Bæjarstjórn Ölfuss heimilar auglýsingu, 
27. janúar 2011, á deiliskipulagi fyrir 
Lindarbæ, í Árbæ, samkvæmt nýjum 
skipulagslögum nr. 123/2010 samkvæmt 
1. mgr. 41. gr. laganna.

Stærð landsins er 24784 m2. Á landinu er 
nú eitt íbúðahús og bílageymsla. Tillagan 
gerir ráð fyrir gróðurstöð bæði norðan 
og sunnan við íbúðahúsið. Umhverfis 
stöðina, í fjarlægð frá lóðarmörkum eins 
og reglugerð segir til um, verður plantað 
þéttu limgerði til skjóls og skermunar. 
Sölusvæði gróðurstöðvarinnar og 5 bíla
stæði eru ofan og norðan íbúðahússins.

Byggingarreitur A er fyrir gróðurhús, 5,7 
m sinnum 20 m, vestan megin á svæðinu 
og 25 m frá vegmiðju og 7 m frá lóðar
mörkum.

Byggingarreitur B er umhverfis núver
andi íbúðarhús og bílgeymslu. Innan 
reits ins er heimilt að reis viðbyggingu 
allt að 50 m2 með mestri hæð 3,5 m.

Byggingarreitur C og D er fyrir 
gróðurhúsum, einu á hvor reit, austan 
á hvorum reit fyrir sig. Byggingarreitur 
er 10m sinnum 32 m. Fjarlægð er 10 
m frá lóðarmörkum og byggingarreit 
íbúðahúss. 13 m eru á milli byggingar
reita. Gróðurhús eru að hámarki 2,7 m 
á hæð.

Aðal athafnasvæði gróðurstöðvarinnar, 
ásamt 4 bílastæðum er komið fyrir sunn
an við íbúðarhúsið. 

Deiliskipulagstillaga fyrir land 
Stóragerðis, Ölfusi, land úr Ytri-
Grímslæk.
Bæjarstjórn Ölfuss heimilar auglýsingu, 
27. janúar 2011, á deiliskipulagi fyrir 
land Stóragerðis, Ölfusi, samkvæmt 
nýjum skipulagslögum nr. 123/2010 
samkvæmt 1. mgr. 41. gr. laganna.

Deiliskipulagið tekur til lands 
Stóragerðis, landnr. 198888 og þriggja  
lóða sem skipt hefur verið úr landi 
Stóragerðis. Eftir skiptingu á landinu 
verður land Stóragerðis 21.198m2, lóð 
nr. 1, 10.175m2, lóð nr. 2, 30.489m2 og 
lóð nr. 3, 25.948m2.

Aðkoma er frá þjóðvegi nr. 38 um heim
reið að Stóragerði og er kvöð á um um
ferðarréttt að lóðum 1, 2 og 3 um þann 
veg.

Byggingarreitir eru innan lands 
Stóragerðis fyrir allt að 100 m2 hús fyrir 
léttan iðnað, fyrir allt að 60 m2 bíla
geymslu og fyrir allt að 25 m2 handverks
hús auk íbúðarhúss sem komið er.

Á lóð nr. 1 eru tveir byggingarreitir. Fyrir 
allt að 200 m2 íbúðahús á einni hæð 
ásamt bílgeymslu og allt að 100 m2 bygg
ingarreitur fyrir léttan iðnað.

Á lóð 2 eru tveir byggingarreitir, ann
ar fyrir allt að 250 m2 íbúðahús á 12 
hæðum ásamt bílgeymslu og annar 
bygg ingarreitur fyrir allt að 100 m2 hús 
fyrir léttan iðnað.

Á lóð 3 er einn byggingarreitur fyrir allt 
að 250 m2 íbúðarhús á einni hæð ásamt 
bílgeymslu. 

Minnsta fjarlægð að byggingarreitum 
íbúðahúsa er 100 m frá miðlínu þjóðveg
ar nr. 38.

Deiliskipulagið er auglýst í samræmi 
við Aðalskipulag Ölfuss, frá 20022014, 
grein 5.2.14 er segir að á landbúnaðar
jörðum má byggja allt að 4 íbúðahús þó 
að þau tengist ekki búrekstri og einnig 
hús fyrir léttan iðnað án þess að breyta 
þurfi aðalskipulagi.

Deiliskipulagstillaga fyrir athafna-
svæði í Þorlákshöfn, norðan Sel-
vogsbrautar, vestan Unubakka, 
noður að götu er nefnd er Svarta-
sker.
Bæjarstjórn Ölfuss heimilar auglýs
ingu, 27. janúar 2011, á deiliskipulagi 
samkvæmt nýjum skipulagslögum nr. 
123/2010 samkvæmt 1. mgr. 41. gr. 
laganna, fyrir athafnasvæði í Þorláks
höfn, norðan Selvogsbrautar, vestan 

Unubakka , norður að götu er nefnd er 
Svartasker.

Deiliskipulagstillagnan afmarkast af reit
um A2 og A1 í aðalskipulagi, sem eru 
svæði fyrir athafnastarfsemi sem lítil 
hætta er á mengun af, s.s. fyrir léttan 
iðnað, vörugeymslur, hreinleg verkstæði 
og umboðs og heildverslun. Ekki er gert 
ráð fyrir íbúðum á þessu athafnasvæði 
fyrir utan það sem fram kemur í gr. 4.6 
í skipulagsreglugerð.

Svæðið afmarkast af götu er ber nafnið 
Svartasker til norðurs, Óseyrarbraut til 
austurs, nýrri ónefndri götu til vesturs 
og Selvogsbraut til suðurs. Svæðið er um 
það bil 6,2 ha.

Svæðið fellur vel að markmiðum Aðal
skipulags Ölfuss 20022014. Svæðið A1 
er kragi meðfram miðsvæði þar sem 
gert er ráð fyrir umboðs og heildsölum, 
skrifstofum og þjónustu, ásamt léttum 
iðnaði. A2 er skilgreint sem Unubakki 
þar sem gert er ráð fyrir léttum iðnaði, 
vörugeymslum, hreinlegum verk
stæðum, t.d. bifreiða og trésmíðaverk
stæði.

Húsagerðir eru frjálsar að öðru leyti en 
því sem mæliblöð, hæðarblöð, skilmál
ar á deiliskipulagstillögu og byggingar
reglugerð segir til um. 

Í greinargerð kemur fram hvað skal sýna 
á aðal og lóðauppdráttum.

Við gerð þessa deiliskipulags verða lóðir 
settar í rétta númeraröð og breytast því 
númer á eldri lóðum.

Eldri lóðarmörk að Óseyrarbraut 
eru færð til austurs og verða leyfðar 
aðkeyrslur að þeim lóðum frá Óseyrar
braut.

Aðalskipulagstillagan er auglýst í sam
ræmi við 18.gr. skipulags og bygging
arlaga nr. 73/1997 og deiliskipulagstil
lögurnar og deiliskipulagsbreytingarnar 
í samræmi við 1. mgr.  41. gr. skipulags
laga nr. 123/2010 frá 10. febrúar 2011 
til 30. mars 2011. Aðalskipulagstil lagan 
og deiliskipslögurnar liggja frammi í 
Ráðhúsi Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 Þor
lákshöfn, á skrifstofutíma. Frestur til að 
skila inn skriflegum athugasemdum er 
til  30. mars 2011. Skila skal inn athuga
semdum til skipulags og byggingar
fulltrúa, Ráðhúsi Ölfuss, Hafnarbergi 1, 
815 Þorlákshöfn. Hver sá sem eigi gerir 
athugasemdir við breytingartillöguna 
fyrir tilskilinn frest telst samþykkur 
henni. 

Sigurður Jónsson, skipulags- og byggingafulltrúi

Sveitarfélagið Ölfus
Sigurður Jónsson skipulags- 
og byggingafulltrúi

Endurauglýsingar með tilvísun í skipulagslög nr. 
123/2010, en var áður vísað í eldri lög
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Á gámasvæði er tekið á móti 
flokkuðum úrgangi.

Vinsamlega gangið vel um og 
losið ekki úrgang af neinu tagi 
utan gámasvæðis.

Gámasvæðið 
við Hafnarskeið

Sími 483 3817

Opnunartímar:
Mán. – fös. : 13:00 - 18:00
Lau.: 13:00 - 16:00
Sun.: Lokað

Bylgjupappi
Nú er einnig tekið við bylgjupappa í sér 
gám á gámasvæðinu. Í þann flokk má 
setja umbúðir úr pappa sem hafa bylgjur í 
brúnum þess. Pizzakassar eru dæmi um 
bylgjupappa.

Sorp- og endurvinnsluflokkar á gámasvæðinu eru:
Blöð, tímarit, sléttur pappi, skrifstofupappír, bylgjupappír, 
raftæki smá, raftæki stór, tölvur, tölvuskjáir, flatskjáir, ljós
aperur, kælitæki, föt og klæði, garðaúrgangur, hjólbarðar, 
rafhlöður, spilliefni, steinefni (gler, postulín, flísar, múrbrot 
og fl.), málmar, ómálað timbur, málað timbur og grófurúr
gangur s.s. dýnur, sóf ar, gólfteppi og fl. sem erfitt er að pressa.

Sumarstarf  
Gjaldkeri í útibúið í Þorlákshöfn

Hæfniskröfur og eiginleikar

» Umsækjandi þarf að hafa náð 18 ára aldri
» Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
» Frumkvæði og þjónustulund
» Hæfni í mannlegum samskiptum
» Reynsla af bankastörfum er kostur

Helstu verkefni

» Almenn þjónusta við viðskiptavini
» Upplýsingagjöf um vörur og þjónustu Landsbankans

Nánari upplýsingar veita Ægir E. Hafberg, útibússtjóri  
Landsbankans í Þorlákshöfn, í síma 410 8941 og Berglind  
Ingvarsdóttir hjá Mannauði bankans í síma 410 7914. 
 
Umsóknir fyllist út á vef bankans merktar  
„Sumarstarf – Þorlákshöfn“.
Umsóknarfrestur er til og með 20. mars nk. 

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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Óskað er eftir áreiðanlegum og þjónustu-
lunduðum einstaklingi í starf gjaldkera  
í sumar. Vinnutími er frá kl. 9:00-17:00 alla 
virka daga og er áætlaður starfstími  
frá 20. maí til 31. ágúst.

Vöruflutningar
Þorlákshöfn - reykjavík- Þorlákshöfn

Ódýr og góð þjónusta alla daga

Marteinn Óli

Lýsubergi 10, Þorlákshöfn

sími: 893-0870

 
Aðalfundur Samtaka lista- og handverksfólks
Samtök lista og handverksfólks í Ölfusi voru stofnuð  17. nóvember 2009 
og eru félagar nú orðnir hátt í 30 manns. Tilgangur samtakanna er að koma 
upp aðstöðu til að lista og handverksfólk í Ölfusi geti komið vörum sínum á 
framfæri. Í Ölfusi er mikið af hæfileikaríku lista og handverksfólki og er von 
okkar að sem flestir séu með í samtökunum til að efla þau enn frekar. Er því 
mikilvægt að sem flestir mæti á aðalfund félagsins þann 14. mars kl. 20.00 í 
Hendur í höfn.

Skráning fer fram hjá stjórninni en hana skipa Dagný Magnúsdóttir, sími 848
3389 , Edda Laufey Pálsdóttir sími 8963767 og Helga Halldórsdóttir sími 483
3373. Eins er velkomið að hafa samband ef einhverjar spurningar vakna. Ósk
um eftir að sjá sem flesta félaga og eru nýir félagar velkomnir.

Kær kveðja, stjórnin

Dagskrá: 
 1.  ársskýrsla – formaður – gjaldkeri 
 2.  kosning nýrrar stjórnar 
 3.  Umræður

Bæjarlíf
Brosandi Blað frá 2001

postur@baejarlif.net - www.baejarlif.net Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

Sími 483 3993

 
Sjálfboðaliðar óskast 

RKÍ hópur Þorlákshafnar sem starfar undir Árnesingardeild 
RKÍ auglýsir  eftir sjálfboðaliðum  til starfa í fjöldahjálparstöð  
RKÍ í Þorlákshöfn. Þeir sem hafa áhuga geta haft samband á 
netfangið skarpih@simnet.is  eða í síma 8682418 
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Þá er komið að stóru stundinni! Síðasti leikur tímabilsins 
er á föstudaginn og fáum við sterkt lið Skallagríms í 
heimsókn. Það verður stór stund eftir leikinn, því þá 
verður liðinu afhentur bikar fyrir sigur í fyrstu deild.

Fyllum húsið og fögnum með okkar 
mönnum því þeir munu leika meðal 

þeirra bestu á næstu leiktíð!

LOKALEIKURINN OG
BIKARINN Á LOFT

FULLORÐNIR KR 1000 13-16 ÁRA KR 500
Frítt fyrir 12 ára og yngri í fylgd með fullorðnum og iðkendur.

c-100 m-26 y-0 k-0

c-0 m-0 y-0 k-99
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Föstudaginn 4. mars, klukkan 19:15

Fáðu frían 
Orkulykil
Þú styrkir Körfuknattleiks-
deild Þórs og færð líka 
afslátt með því einu að 
nota Orkulykilinn þinn

Farðu inná 
THORKARFA.COM 
og kynntu þér málið

Fiskur til sölu
Körfuknattleiksdeild Þórs er með til sölu 

frosna ýsubita og þorskbita á 800 kr. 
kílóið. Auk þess er til sölu skelflettir 

humarhalar á 2.500 kr. kílóið.

Pantið á netfangið 
fiskur@thorkarfa.com 

eða í síma 840-0078

Vinsamlegast pantið 
á netfangið fiskur@
thorkarfa.com, ef að 
þú hefur ekki aðgang að 
tölvu er hægt að panta í 

síma 840-0073. 

Það sem þarf að koma 
fram í pöntuninni er 

tegund og magn, nafn, 
heimilisfang og sími. 
Vörunni verður síðan 

ekið heim til þín milli kl. 
17 og 18 á mánudögum 

og óskast staðgreidd.

Fiskur til sölu
Körfuknattleiksdeild 

Þórs býður eftirfar-
andi fisk til sölu.

Þú getur valið um frosna 
Ýsubita eða Þorskbita, roð 

og beinlausa úr gæða hráefni.

Verð:
800 kr. per kíló.

thorkarfa.com

Geymið auglýsinguna, 
verðum með þessa 
sölu í allan vetur.

8
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Bæjarskrifstofur Ölfuss
Hafnarbergi 1, sími 480 3800, 
olfus@olfus.is
Opið: 9-12 og 13-16

Ólafur Örn Ólafsson bæjarstjóri,
oli@olfus.is
Guðni Pétursson bæjarritari, 
gudni@olfus.is
Sigurður Jónsson byggingarfulltrúi, 
sigurdur@olfus.is
Kristinn G. Kristinsson félagsmálastjóri,
kristinn@olfus.is

Bókasafn
Sími 480 3830, bokasafn@bokasafn.is
Barbara Guðnadóttir menningarfulltrúi, 
barbara@bokasafn.is
Opið mán. til mið. 11-18, fim. 14-20 
og fös. 11-17

Íbúðir aldraðra
Sími 483 3614
Sigrún Theódórsdóttir forstöðukona, 
sigrunth@olfus.is

Þjónustumiðstöð Ölfuss
Sími  483 3803
Gunnþór K. Guðfinnsson umhverfisstjóri,
gkg@olfus.is

Grunnskólinn
Sími 480 3850, skolinn@olfus.is
Halldór Sigurðsson skólastjóri, 
halldor@olfus.is

Leikskólinn Bergheimar
Sími 483 3808, leikskóli@olfus.is
G. Ásgerður Eiríksdóttir leikskólastjóri, 
asgerdur@olfus.is

Íþróttamiðstöð Ölfuss
Sími 483 3807
Ragnar Sigurðsson íþrótta- og 
æskulýðsfulltrúi, 
ragnar@olfus.is

Hafnarvogin
Sími 480 3601
Indriði Kristinsson hafnarstjóri, 
hafnarvog@olfus.is

www.olfus.is

Eftir gott tímabil er loksins komið að því sem 
við körfuknattleiks unnendur höfum beðið eftir, 
bikarinn fyrir sigur í 1.deild karla veturinn 2010-
2011. Föstudaginn 4. mars er síðasti leikur 
vetrarsins hjá Þórsurum og jafnframt síðasti 
heimaleikur tímabilsins. Að leikslokum mun 
Þórsliðið fá afhentan bikar fyrir sigurinn og 
úrvalsdeildarsætið að ári. 

Þetta tímabil fer í sögubækurnar hjá 
Körfuknattleiksdeild Þórs, liðið var taplaust eftir 
14 leiki og við tryggjum úrvalsdeildarsætið með 
sigri á Valsmönnum. Þrátt fyrir það að eiga 
ennþá fjóra leiki eftir, sem segir kannski mest um 
yfirburði liðsins í deildinni og þann metnað og það 
sjálfstraust sem býr í liðinu. En þrátt fyrir gott gengi 
og marga sigra, þá var undirbúningstímabilið mjög 
sérstakt. Að því leitinu til að fjölmargir leikmenn 
hurfu á brott og eftir stóðu ungir og efnilegir 
heimadrengir ásamt Benna þjálfara. Þrátt fyrir 
þunnan hóp náði liðið að stilla saman strengina og 
kom liðið vel undan sumri með mikið sjálfstraust. 
Við bættust þrír erlendir leikmenn áður en tímabilið 
hófst og stefnan var að sjálfsögðu sett á sigur 
í deildinni. Eins og áður segir, þá tókst það og 
framhaldið er einungis undir liðinu sjálfu komið.

Stuðningur áhorfenda á leikjum liðsins hefur 
verið óborganlegur. Græni Drekinn er ein af bestu 
stuðningsmanna sveitum landsins, ef ekki sú besta! 

Hvort sem Þórsarar spila heima eða úti, þá mætir 
Drekinn og gerir allt brjálað. Þeir hafa komið með 
nýja vídd inn í stemningu og stuðning á leikjum, 
stemning sem fólk hefur ekki kynnst áður. Slík 
stemning gefur leikmönnum aukinn styrk og kraft 
þegar á þarf að halda. Stjórn körfuknattleiksdeildar 
Þórs vill koma á framfæri kærum þökkum til allra 
þeirra sem stutt hafa liðið og mætt á leiki liðsins í 
vetur.

Næsta tímabil verður spennandi, leikmenn 
eru árinu eldri og árinu reyndari og bíða spenntir 
eftir komandi tímum og nýjum áskorunum. 

Það er markmið okkar allra að gera klúbbinn 
eftirtektarverðan og ná að festa okkur í sessi sem 
úrvalsdeildarlið.

Næsti föstudagur, 4. mars verður sögulegur 
fyrir okkur Þórsara. Bikarinn verður afhentur og 
vonandi sjá sem flestir sér fært á að mæta til þess 
að samgleðjast okkur Þórsurum og verða vitni að 
þessum merku tímamótum sem framundan eru hjá 
Körfuknattleiksdeildinni. Sjáumst á föstudaginn!

Áfram Þór, alltaf, allstaðar!!!!
Stjórn Körfuknattleiksdeildar Þórs 

Bikarinn fer á loft á föstudag!
Deildarmeistarar 

Körfuknattleikslið 
Þórs tekur við 

bikarnum á 
föstudaginn.  

MYND DAVÍÐ ÞÓR

Afreks – og styrktarsjóður 
Sveitarfélagsins Ölfuss
Íþrótta – og æskulýðsnefnd Sveitarfélagsins Ölfuss auglýsir  
styrki úr Afreks – og styrktarsjóði  Sveitarfélagsins Ölfuss.

Markmið sjóðsins er m.a. að veita afreksíþróttafólki í hóp/
einstaklingsíþróttum í íþróttafélögum innan Sveitarfélags
ins Ölfuss fjárhagslegan styrk til þátttöku í íþróttakeppnum 
jafnt innanlands sem utan. Einnig að  veita afreksmönnum 
á sviði íþrótta viðurkenningu og stuðning til þjálfunar og  
þátttöku í mikilvægum keppnum.

Úthlutun styrkja fer fram í apríl nk.

Hægt er að nálgast umsóknareyðublað á heimasíðu eða á 
skrifstofu Sveitarfélagsins Ölfuss.

Umsóknir um styrki úr sjóðnum  þurfa að berast til skrif
stofu Sveitarfélagsins Ölfuss, Ráðhúsinu Hafnarbergi 1 í 
Þorlákshöfn, fyrir 1. apríl næstkomandi, merkt:

AFREKS – OG STYRKTARSJÓÐUR SVEITARFÉLAGSINS 
ÖLFUSS – UMSÓKN.

Nánari upplýsingar veitir  
ragnar Sigurðsson íþrótta– og æskulýðsfulltrúi, í sima 
483-3807 eða á netfanginu ragn ar@olfus.is

Sveitarfélagið Ölfus

Íþrótta- og æskulýðsnefnd Unubakka 34 
sími 483 3545

BErGVErk
Vélsmiðja i nýsmíði i Viðgerðir

Unubakki 10-12 . Sími 893 0187
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Heimsókn frá Félagi eldri borgara í 
Ölfusi
Í febrúar  heimsókninni komu þær 
Anna  Lúthersdóttir  á Álfaheima 
og Brynja Herbertsdóttir  á Dverga
heima. Þökkum við þeim kærlega 
fyrir heimsóknina. 

1-1-2 dagurinn
 Þann 11. febrúar var 112 
dagurinn og tókst hann 
vel, börnunum var kennt 
að hringja úr leikfanga
símum í númerið 112 
og einnig höfðum við 
fengið leyfi til að hringja 
í neyðarlínuna og heyra 
hvernig svarað væri þar. 
Tröllaheim ar hringdu og 
var sett á hátalara þann
ig að börnin heyrðu þegar 
starfsmaður neyðarlínunnar 
svaraði nokkrum spurning um. Þegar 
kom að Hulduheimum að hringja kom 
í ljós að það var ekki hægt að hringja 
úr símkerfi skólans í 112 og var farið í 
að laga það. Sniðugt ráð til að kenna 
yngstu börnunum síma númerið er 
að segja einn benda á  munn, einn 
benda á nef og tveir og benda á tvö 
augu=einn fingur, einn fingur og tveir 
fingur.

Heimsókn frá tannlækni
Petra Vilhjálmsdóttir tannlæknir sem 
er með tannlæknastofu hérna í Þor
lákshöfn kom í heimsókn og fræddi 
börnin um tannhirðu. Hvert barn 
fékk tannbursta,tannkrem, tannþráð 
og litabók. Hún bauð Hulduheimum 
í heimsókn á tannlæknastofuna og 
skoða sig um. 

Heimsókn úr tónlistarskólanum
Þann 14. febrúar  kom Guðmundur 
Pálsson fiðlukennari í heimsókn á 
Hulduheima  með þær systur Ronju 
Alexöndru og Silviu Rós sem eru 
nem endur hjá honum.  Gaman er að 
segja frá því að Silvia Rós er einnig 
nemandi á Hulduheimum.

Með kveðju ,  
Dagný aðstoðarleikskólastjóri

Bergheimafréttir
Vikan 1.-4. mars
3. mars er leikfimi í íþróttahúsinu, passa þarf að hafa börnin 
í þægilegum fatnaði.
4. mars er fjólublár litadagur þá koma allir í eða með eitthvað 
fjólublátt á sér.
4. mars er söngstund inn í sal þar sem allar deildir koma 
sam an og syngja.

Vikan 7.-11. mars
7. mars er bolludagur er öllum boðið upp á bollu.
8. mars er sprengidagur þá er saltkjöt og baunir í matinn.
8. mars fá Hulduheimar heimsókn frá Félagstarfi eldri borg
ara.
9. mars er öskudagur þá mæta allir í grímubúningi og haldið 
er ball í íþróttahúsinu.
11. mars er rugldagur þá er opið á milli deilda kl. 1011 og 
fara þá börnin á milli að vild. 

Vikan 14.-18. mars
14. mars kemur tónlistarskólinn í heimsókn
14. mars Álfaheimar fara í heimsókn á 9una.
17. mars er leikfimi í íþróttahúsinu, passa þarf að hafa 
börnin í þægilegum fatnaði.
18. mars er söngstund inn í sal þar sem allar deildir koma 
saman og syngja

Vikan 21.-25. mars
21. mars fara Tröllaheimar í heimsókn á 9una.
24. mars er leikfimi í íþróttahúsinu, passa þarf að hafa 
börnin í þægilegum fatnaði.
25. mars er söngstund inn í sal þar sem allar deildir koma 
saman og syngja.

Vikan 28.- 31. mars
31. mars er leikfimi í íþróttahúsinu, passa þarf að hafa 
börnin í þægilegum fatnaði.

Elsku Stebbi
Til hamingju með afmælið þann 27. mars. 

Njóttu dagsins.
Dagný og krakkarnir

kæri jói
Til hamingju með afmælið þann 3. mars.

Kveðja Stebbi, Dagný og krakkarnir

Elsku dagrún inga
Til hamingju með 10 ára afmælið.

Þín vinkona Daníela.

Elsku Írena Björk
Til hamingju með 13.ára afmælið þann 24. 
febrúar. Þínar vinkonur Katrín og Daníela

Elsku Svanhildur
Til hamingju með 8 ára afmælið þann 

22.mars.. Þín vinkona Daníela.

	 Bandaríkin	-	þriðjud.	1.	mars:	 Spare ribs
	 Spánn	-	miðvikud.	2.	mars:	 Paella
	 Indland	-	fimmtud.	3.	mars:	 Tandoori kjúklingur,
  Nan brauð og jógúrtmynta
	 Ísland	-	föstud.	4.	mars:	 Íslensk kjötsúpa -	besta	sem	ég	fæ! Alhliða	veitingaþjónusta		»«		Sími	483	1700

Kíkið	á	dagskrá
Ráðhúskaffis	í	mars
á	www.radhuskaffi.isFJÖLMENNING Í HÁDEGINU

Þvottahús Ölfuss
Unubakka 4 Þorlákshöfn s. 483-3530

Opið 9-12 og 14-17 virka daga

 

 Fatahreinsun 
 Fataviðgerðir 
 Saumaskapur 
 Rennilásar 
 Borðdúkar til leigu 
 Söluhorn 
 Prjónalopi - ýmsir litir

Verið velkomin
Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

Sími 483 3993

Tölvu-
viðgerðir

Þeir eru hollir og girnilegar afmælisbakkarnir í Bergheimum

Þessar ungu stúlkur Þórey Katla tíu 
ára og Elva Karen 13 ára söfn uðu 
9000 krónum með því að selja rabar
barapæ og kanilvínarbrauð fyrir ung
an dreng er heitir Dagur Gísli.  Hann 
er fjögurra ára og hefur háð hetjulega 
baráttu við krabbamein síðastliðið 
ár. Þær afhentu langömmu drengs
ins upphæðina sem kom á framfæri 
þakk læti fyrir hönd Dags Gísla og 
hans nánustu.

Duglegar stúlkur

Opið þri.-fös. kl.13–18
og lau. kl. 11–14


