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SKÁLINN
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 16' pizza m/2 áleggstegundum

& 2. ltr pepsi/pepsi max

Ýmis tilboð á sælgæti

Hársnyrtistofan

Mán: Lokað.  Þri: 13-17
Mið: 17-22.  Fim-fös: 13-17

ARS
Kléberg 9, sími 483-3373

Sími 483 3801

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

Sérlega ljúfir tónleikar með þessu 
frábæra tónlistarfólki

Suðurlands
Menningarráð

Elísabet Waage, hörpu og 
Gunnar  Kvaran, selló

Tónleikar í Þorlákskirkju, Þorlákshöfn
18. mars kl. 16:00

Miðaverð 1.500 krónur

Unubakka 18-20  I  Þorlákshöfn

Sími 483 3900  I  Fax 483 3901

fagus@fagus.is  I  www.fagus.is

Við smíðum þínar innréttingar

Er komin tími á að 
endurnýja eða lagfæra? 

Við smíðum allar        
innréttingar, fataskápa 
og innihurðir. 

Hönnum, teiknum og 
gerum tilboð.

www.fagus.is l Sími 483 3900

Við smíðum 
þínar innréttingar

Lokaúrslit karaoke-keppni-fyrirtækja 
var haldin föstudaginn 3.mars. Öllu 
var tjaldað til til þess að kvöldið yrði 
sem glæsilegast. Róbert Dan, Baldur 
og Ragnar mættu með hljóðkerfi, reyk 
og ljósashow og gerðu þetta kvöld 
frábært fyrir augu og eyru.

Yfir 200 manns mættu til að styðja og 
kjósa sitt lið.  Átta frábærir söngvarar 
voru í úrslitum, sigurvegari kvöldsins 
var Sigurður Steinsson fyrir fyrirtækið 
Allt og ekkert. Í öðru sæti var Karen 
fyrir Ræktin-spinning og í 3. sæti var 
Berglind fyrir Kjarval.  Einnig fengu 
Magnþóra og leikfélagið verðlaun 
fyrir frumlegasta atriðið. Barbara var 
kynnir á lokakvöldinu, einnig tók hún 
lagið eins og sannur látúnsbarki og 
afhenti sigurvegaranum farandbik-
ar sem hún hafði sjálf unnið.  Fengu 
fyrstu 3 sætin og frumlegasta atriðið 

lampa sem Dagný hjá Hendur í höfn 
hafði hannað og gefið. Viljum við 
sérstaklega þakka henni fyrir sigur-
launin.

Allir keppendur, dómarar, hljóð-
menn og kynnir fengu harðfisk að 
gjöf frá Hafnarnes Ver.  Súkkulaði í 
formi páska eggs fengu allir áður taldir 
með sér heim.  Á meðan talning at-
kvæða fór fram tók hljómsveitin Treisí 
með Júlí Heiðar i fararbroddi lagið. 
Keppnin endaði svo að meistarinn 
og gestadóm arinn Herbert Guð-
mundsson söng 3 lög og tryllti lýðinn.
Viljum við þakka öllum sem komu að 
keppninni  og gerðu hana eins glæsi-
lega og raun bar vitni. Dómararnir þau 
Jóhanna Hjart ar, Steini Lýðs, Gest ur 
Áskelsson og Júlí Heiðar mætt u öll 
kvöldin og fá  sérstaklega þakkir fyrir 
frábært starf.

Jóhannes Bjarnason sem kynnti 
kepp endur fyrstu 2 kvöldin, stóð sig 
frábærlega og fær þúsund þakkir frá 
okkur hjónum. Jóhannes forfallaðist 
síðasta kvöldið og hljóp Barbara í starf 
kynnis og gerði það með glæsibrag. 
Takk Barbara þú ert yndi.

Eins og fram hefur komið var þessari 
keppni hleypt af stokkum til að safna 
fyrir skólahreystibraut sem ætti að 
nýtast öllum bæjarbúum og gestum.

Ef fólk, fyritæki og eða stofnanir vilja 
styrkja framtakið þá gefum við upp 
reiknisnúmer hér.  Banki-0150. Hb-
05. Reiknr-60157. Kt 080772-5809

Viljum við hjónin þakka öllum bæjar-
búum fyrir frábæra þátttöku. 

Bestu kveðjur  
Eddi og Sibba Arndal.

Íþróttamiðstöð Þorlákshafnar
Íþróttahús, sundlaug, 

tækjasalur og spa

Sími 483 3807

Stórskemmtileg söngvakeppni



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!

Heima er best
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Lækkað vöruverð í Kjarval 

Rekstur Kjarvals hefur sótt veru-
lega í sig veðrið á undanförnum 
misserum og má þakka það bæði 
tryggum viðskiptum heimamanna 
og stóraukinni sölu til ferðamanna. 
Ákveðið hefur verið að nýta þenn-
an meðbyr til aukinnar sóknar með 
myndarlega lækkun verðs í broddi 
fylkingar. Markmiðið er að styrkja 
enn frekar samkeppnisstöðu Kjar-
vals á Suðurlandi. 

Samræmd verðlagning verður 
héðan í frá í öllum verslunum 
Kjarvals og með niðurfellingu þei-
rra af sláttarkorta sem í gildi voru á 
Hellu og Hvolsvelli er tryggt að allir 
viðskiptavinir, íbúar og sumarhúsa-
eigendur á svæðinu, innlendir og 
erlendir ferðamenn og aðrir sem leið 
eiga um njóti sömu kjara. Verðlækk-
unin verður á bilinu 5-25% og er mis-
munandi eftir vöruflokkum. Áfram 
verður boðið upp á sérstök tilboð til 
enn frekari lækkunar í hverri viku og 
munu þau verða í gildi frá fimmtu-
degi til sunnudags. 

Vöruval verslananna verður jafn-
framt endurskoðað og samræmt. 
Boðið verður upp á fleiri vörur á hag-
stæðu verði. Þáttur í nýrri vörustefnu 
Kjarvals er aukin áhersla á vörur sem 
framleiddar eru á Suðurlandi og 

 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:  Hjörleifur Brynjólfsson

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

Skilafrestur í næsta blað: fös. 23. mar. 

Útgáfudagur: miðvikud. 28. mars.

postur@baejarlif.net

Skilaboð til fermingarbarna og foreldra þeirra
19. mars mánudagur í Skálholti. Skólinn gefur börnum frí. (Börn mæti kl. 08:00 
í skólann og hafi með sér 1500 krónur, gönguskó, úlpu, húfu og inniskó.)  Komið 
heim kl. 18:00.

Dagný Erlendsdóttir fer með börnunum og vonandi verður Vignir Arnarson 
bílstjóri.  Prestur hér verður ekki vegna bókunarslyss en þrír prestar þar á meðal 
vígslubiskup Kristján Valur Ingólfsson og séra Axel Árnason og einn til tveir 
aðrir leiðbeinendur taka á móti börnunum í Skálholti. Ef spurningar vakna 
hringið eða skrifið: Baldur 8980971 & bk@baldur.is

Fermingardagar 2012
25. mars kl. 13:30

Fannar Yngvi Rafnarsson Oddabraut 14,  
Kolbrún Olga Reynisdóttur Básahraun 36 

Atli Rafn Guðbjartsson   Lyngbergi 15

Pálmasunnudagur kl. 13:30!
Ólafur Þór Sveinbjörnsson  Finnsbúð 15 
Magnús Breki Þórðarson Básahrauni 47 

Katrín Stefánsdóttir  Heinabergi 23 
Daníel Orri  Brynjarsson Lyngbergi 3 
Þorbergur Magnússon Oddabraut 1 

Elva Geirdal Kristinsdóttir Sambyggð 10

Skírdagur kl. 13:30!
Svala Marý Sigurvinsdóttir  Eyjahrauni 17 
Rebekka Sif Gunnþórsdóttir Eyjahrauni 33 

Hilmar Darri Benjamínsson  Setbergi 7 
Dagný Ósk Hafsteinsdóttir Básahrauni 12 
Jóna Vigdís Gunnarsdóttir Hjallabraut 18 
Björgvin Már Óttarsson  Básahrauni 25 
Ásgrímur Þór Bjarnason  Hjallabraut 14 
 Talía Fönn Ottósdóttir  Básahrauni 24 

Auður Anna Hermannsdóttir Reykjabraut 10 
Dagbjört Heiða Kristjánsdóttir Gissurarbúð 3 

Pétur Smári Sigurðsson Básahrauni 30

19. apríl í Strandarkirkju
Geir Dungog Geirsson  Götu, Selvogi

Hvítasunnudagur kl. 11:00
   Sara Lind Traustadóttir Heinabergi 7 
Írena Björk Gestsdóttir Básahrauni 45 

Sesselía Dan Róbertsdóttir Reykjabraut 16

Er komið að því 
að endurnýja 

tryggingarnar?

Vignir Arnarsson
Sölu- og þjónustuaðili

vignir@sjova.is
Sími 483 3440
GSM 897 0999 

Sjóvá Umboð
Unubakki 10-12
815 Þorlákshöfn

Vignir Arnarsson
Sölu- og þjónustuaðili

vignir@sjova.is
Sími 4833440
GSM 8970999

Sjóvá Umboð
Unubakkki 10-12

munu bætast í hillur verslana á næst-
unni.  

Sókn Kjarvals er grundvölluð á nýrri 
verð- og vörustefnu. Breytingarnar 
verða undirstrikaðar með nýju útliti 
og vörumerki og einskis verður látið 
ófreistað til að rísa undir merkjum 
hins nýja vígorðs: „heima er best”. 
Með því er í fyrsta lagi skírskotað til 
þægindanna sem í því felast að bæði 
þekkja og versla „í sinni búð” og í 
öðru lagi til mikilvægi þess að efla 
hag heimabyggðarinnar. 

Nánari upplýsingar veitir:  
Bjarni Friðrik Jóhannesson  

rekstrarstjóri  
sími: 458-1147 / 822-7005



3Bæjarlíf, brosandi blað – 3. tölublað 2012



4 Bæjarlíf, brosandi blað – 3. tölublað 2012

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.

Tilkynning

Heimagisting að Oddabraut 24.

Heimilt er að vera með starfsemi í íbúðarhúsnæði sem getur 
þjónað því hverfi sem það er í og að innra skipulagi húsnæðis á 
samþykktum teikningum, sé ekki breytt. Heimilt er að vera með 
heimagistingu í þeim herbergjum sem samþykkt grunnmynd sýnir, 
búi lögskráður eigandi innan heimilis. 

Afgreiðsla: Erindi um heimagistingu hefur verið yfirfarin af bygging
arfulltrúa og eldvarnareftirliti og uppfyllir ákvæði þar um. Fyrir ligg
ur afgreiðsla byggingarfulltrúa og eldvarnareftirlits til sýslumanns, 
að erindið uppfylli ákvæði reglugerða. Afgreiðslan verður auglýst 
opinberlega.

Opið fangelsi að Sogni, Ölfusi:

Erindi um að á Sogni verði fangelsi, opið fangelsi, þar sem 
búnaður sem var að Bitru, verður settur upp að Sogni. Ekki ligg
ur fyrir deiliskipulag fyrir landið sem tilheyrir Sogni. Hægt er að 
afgreiða byggingarleyfi fyrir erindinu á grunni 44. gr. skipulagslaga 
með grenndarkynningu í stað deiliskipulags sem er hin almenna 
regla.

Afgreiðsla: Rökstuðningur. Á grunni gildandi aðalskipulags er 
starfsemi að Sogni skilgreind fyrir fangelsi. Með að breyta frá rétt
argeðdeild í opið fangelsi, er í samræmi við gildandi aðalskipulag. 
Mannvirki sem setja skal upp á lóð, kennslustofa og gámar sem 
tilheyra starfseminni, og fyrir vararafstöð, ljósastaurar, slá á veginn 
til að stýra umferð, ljóskastara og myndavélar, fellur að því sem 
heimilt er að vera með að Sogni. Erindið er í grenndarkynningu.

Skipulags-, byggingar- og umhverfisnefnd tilkynnir hér 
með afgreiðslu frá síðasta fundi sínum í febrúar.

Sveitarfélagið Ölfus
Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn

www.olfus.is

Bæjarstjórnarmál

Það er kannski ekki af mikla að taka 
þegar farið er yfir bæjarmálin. Þó 
eru nokkur mál sem vert er að líta á. 
Fyrst er að nefna að A-listinn ætlar 
að svíkja sitt aðalkosningaloforð, sem 
var að nota teikningar af leikskólanum 
Bergheimum sem lágu tilbúnar fyrir 
seinustu kosningar. Því skal haldið til 
haga að A-listinn var stofnaður í kring-
um þessar teikningar. Efsti maðurinn 
á A-listanum var mjög harður á því 
að nota bara þessar teikningar og 
ekkert annað. Núna er komið annað 
hljóð í A-listann. Það á að nota nýjar 
teikning ar, og viðbyggingin á að kosta 
160 milljónir. Því ber að fagna þegar 
fólkið sér ljósið og er komið niður á 
jörðina. Fróðlegt verður að fylgjast 

með stóra leikskólamálinu. 

Framfarasinnar voru spurðir sérstak-
lega að því í kosningabaráttunni, hvort 
þeir hefðu horn í síðu mótorkross-
brautarinnar upp á sandi. Því neituðu 
framfarasinnar. Það er því einstök 
tilviljun að ákveðin öfl geri atlögu 
að mótorkrossinu og reyni að koma 
þvi burt af sandinum. Það er margt 
skrýtið í  kýrhausnum.  Í meirihlut-
anum eru tveir fyrrverandi útgerðar-
menn og maður hefði ætlað að þeir 
hefðu meiri skilning á þeim málum 
sem varða sjávarútveginn.  Hagsmunir 
Sveitar félagsins og sjavarútvegs ins 
eru sam eiginlegir. Sterk fyrirtæki, 
sterkt sveitarfélag. Því miður hefur 
þessi meirihluti ekki staðið á bak við 
sjávarútveginn í þessari baráttu.

Það er farið auðveldustu leiðina, taka 
enga afstöðu, fríhjóla með.

Því verður varla haldið fram að það 
gusti af þessum meirihluta, það er 
mottóið að skipa mikið af nefndum og 
helst að vera hlutlausir í sem flestum 
málum.

Ármann Einarsson 
Auðbjörg ehf.

RÆKTAÐU 
ÞIG!

SJÁUMST HRESS! Ræktin
– af líkama og sál!

Ræktin minnir fólk á ný 
námskeið sem hófust
20. febrúar en þar ættu 
flestir að finna eitthvað 
við sitt hæfi. 

Einnig er hægt að sækja 
opnu tímana sem eru 
þrekhringur á þriðju- og 
fimmtudögum kl: 18:15 
og á föstudögum jóga í 
hádeginu og spinning 
seinnipartinn kl: 17:15.

A
R

G
H

!!
!
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Saga bankastarfsemi  í Þorlákshöfn

Í upphafi þessa árs eru liðin 25 ár frá 
því að opnað var sjálfstætt starfandi 
útibú Landsbankans hér í Þorlákshöfn,   
þar áður var hér starfandi afgreiðsla 
frá útibúi bankans á Selfossi. 

Af því tilefni  langar undirritaðan að 
segja stuttlega frá bankastarfsemi hér 
í Þorlákshöfn.

Landsbanki Íslands h.f.  á Selfossi 
stofn aði fyrstu bankaafgreiðsluna  hér 
í Þorlákshöfn þann 20. febrúar 1965.  
Afgreiðslan var til húsa að A-götu 8, 
nú Egilsbraut 8 Þorlákshöfn. Fyrsti 
starfsmaðurinn og jafnframt forstöðu-
maður afgreiðslunnar var Sigfús 
Þórðarson frá Selfossi og samkvæmt 
upplýsingum hans voru 13 afgreiðslur 
þennan fyrsta opnunardag.

Í fyrstu var opnunartími afgreiðslunn-
ar aðeins á laugardögum frá kl. 10.30 
til 13.00. Afgreiðslan var til húsa að  
Egils braut 8 til ársins 1974 er flutt var 
að Selvogsbraut 4 og þar var hún til 
árs ins 2000 að flutt var  í Ráðhúss Ölfus 
að Hafnarbergi 1 þar sem  afgreiðslan 
er enn í dag.  Í  Ráðhúsinu  erum við 
í góðu sambýli við  skrifstofu  Sveitar-
félagsins, Bókasafnið og Ráðhúskaffi.  
Húsnæði útibúsins að Hafnarbergi er  
hið glæsilegasta  og  hentar starfsem-
inni vel, mikil breyting var að koma 
hingað úr þeirri þröngu aðstöðu sem 
við höfðum verið í á Selvogsbrautinni.

Þróun bankastarfsemi í Þorlákshöfn 
var hæg og eftir 10 ára starfsemi  var 
opnunartíminn þrjá daga í viku og 
starfsmenn voru þrír og komu þeir 
all ir frá Selfossi en á árinu 1975 hóf 
fyrsti Þorlákshafnarbúinn  störf við 
afgreiðsl una  og var það Ásta Júlía 
Jónsdóttir.

Sigfús Þórðarson var forstöðumaður 
afgreiðslunnar fyrsta árið, síðan tók 
Birgir Jónsson fyrrum svæðisstjóri 
Landsbankans við og gegndi starfinu 
til ársins 1971 að Bjarni Dagsson tók 
við. Vilhjálmur  Þ. Pálsson frá Selfossi 
veitti afgreiðslunni forstöðu frá 1975 
til 1984 en þá tók Árni Valdimarsson  
frá Selfossi við og starfaði til ársloka 
1986 en þá var afgreiðslan frá Sel fossi 
lögð niður og við tók sjálfstætt starf-
andi útibú  Landsbankans í Þorláks-
höfn. Fyrsti útibússtjórinn hér í Þor-
lákshöfn var Júlíus Ingvarsson og veitti 
hann útibúinu forstöðu í tæp 10 ár. 
Nú verandi útibússtjóri er Ægir E. Haf-
berg og hóf hann starf síðla árs 1996.

Starfsmönnum  afgreiðslunnar  og 
síðar útibúsins fjölgaði jafnt og þétt 
með auknum umsvifum, þegar mest 
var störfuðu 12 starfsmenn við útibúið 
í 9,5 stöðugildum en nú starfa við 

útibúið 6 starfsmenn í 6 stöðugildum 
og hefur svo verið í allmörg ár.

Á þeim 47 árum síðan bankastarfsemi  
hófst í Þorlákshöfn hafa orðið  mikl-
ar breytingar í bankaþjónustu og hef-
ur Landsbankinn verið frumkvöðull 
margra þeirra og hafa viðskiptavinir 
hans notið þess. Mætti hér nefna til-
komu hraðbanka, rafræn viðskipti í 
gegnum debet- og kreditkort, notkun á 
einka- og fyrirtækjabönkum og margt 
fleira.

Landsbankinn h.f. sem er nafn bank-
ans í dag tók við starfsemi Landsbanka 

Íslands h.f. sem, eins og kunn ugt er, féll 
í bankahruninu í október 2008. Síðan 
þá hefur það verið eitt af mikilvæg-
ustu verkefnum Landsbankans h.f. 
að vinna á ný það traust sem tapaðist 
við bankahrunið og jafnframt að legg-
ja sitt af mörkum við að endurreisa 

fjárhag bæði heimilanna og fyrirtækja 
í landinu. Ennfremur lítum við svo á  
að það sé okkar hlutverk að hlúa að og 
efla alla  nýsköpun og bera okkar sam-
félagslegu ábyrgð til þess umhverfis  
sem við störfum í.  Mikil vinna hefur 
verið lögð í þessi mál en vissulega eru 
enn mörg erfið óleyst vandamál og 
heldur því þessi vinna áfram enn um 
sinn.

Starfsmenn Landsbankans hafa sett 
sér einkunnarorð sem þeir vilja hafa 
til grundvallar í starfi sínu. Þessi 
einkunnarorð eru: HLUSTA-LÆRA-
ÞJÓNA og er það von okkar með 
þessi einkunnarorð að leiðarljósi að 
við getum veitt viðskiptavinum  okkar  
frábæra þjónustu.

Starfsemi útibúsins hér í Þorlákshöfn 
hefur alla tíð gengið vel  og hefur 
útibúið af þeim sökum getað tekið 
virk an þátt í uppbyggingu samfélags-
ins með almennri bankaþjónustu 

og eins lagt mörgum samfélagsverk-
efnum lið og má þar nefna árlega 
styrki til íþróttamála, menningarmála 
og almennrar félagsstarfsemi í Sveit-
arfélaginu. Bankinn lítur á það sem 
samfélagslega skyldu sína að styrkja 
þessi verkefni   enda er það einn af 

hornstein um í framtíðarstefnu Lands-
bankans að sýna samfélagslega ábyrgð.

Starfsmenn Landsbankans í Þorláks-
höfn vilja senda öllum sínum góðu 
viðskiptavinum kveðju og þökk fyrir 
ánægjuleg viðskipti í gegnum árin og  
vænta þess að geta hér eftir sem hingað 
til veitt viðskiptavinum sínum góða og 
persónulega þjónustu.

Föstudaginn 16. mars n.k. verður opið 
hús í Landsbankaútibúinu   á almenn-
um opnunartíma og viljum við bjóða 
viðskiptavinum okkar og gestum að 
koma og þiggja veitingar og kynna sér 
starfsemi bankans fyrr og nú.

Þorlákshöfn  2. mars  2012 
Ægir E. Hafberg  útibússtjóri

Starfsmenn útibúsins árið 1994-1995 frá vinstri:  
Júlíus, Katrín, Valgerður, Guðný, Jóhanna, Auður, Guðfinna, Kolbrún og Herdís.

Starfsmenn útibúsins á árinu 1987, talið frá vinstri:  
Júlíus, Jóhanna, Laufey, Brynja, Valgerður, Hrafnhildur, Kolbrún, Herdís, Guðfinna, og Ásta

Núverandi starfsmenn útibúsins talið frá vinstri, myndin tekin árið 2000:  
Ægir, Guðmunda, Valgerður, Jóhanna, Margrét og Sigrún. 

Bæjarlíf
Brosandi Blað frá 2001

postur@baejarlif.net - www.baejarlif.net
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Vöruflutningar
Þorlákshöfn - Reykjavík- Þorlákshöfn - Og allt þar í kring

Ódýr og góð þjónusta alla daga

Marteinn Óli

Lýsubergi 10, Þorlákshöfn

sími: 893-0870

www.olfus.is

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

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 480 3890
Ragnar Sigurðsson íþrótta- og 
æskulýðsfulltrúi, 
ragnar@olfus.is

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

Í febrúar mættu hingað félagar í 
hljómsveitinni 1860 og héldu sérlega 
skemmtilega tónleika í ráðhúsinu. Þeir 
fluttu létt popplög af fyrstu plötu sinni 
Sagan, auk nýrra laga sem farin eru 
að heyrast í útvarpi. Hljómsveitin var 
tilnefnd til íslensku tónlistarverðlaun-
anna sem bjartasta vonin og þó þeir 
hafi ekki hlotið hnossið, er ljóst að við 
eigum eftir að heyra mikið frá þeim á 
næstunni.  

Næstu tónleikar Tóna við hafið verða 
18. mars, en þá koma þau Gunnar 
Kvaran sellóleikari og Elísabet Waage, 
hörpuleikari og spila barokktónlist 
og rómantísk tónverk í Þorlákskirkju. 
Þessi tvö strengjahljóðfæri passa 
ótrúlega vel saman, sellóið með sína 
dökku og safaríku tóna í bland við 
bjarta hörpuhljómana.  Í apríl tekur 

djassinn síðan völdin þegar Sunna 
Gunnlaugs mætir í Ráðhúskaffi með 
tríóið sitt. Tríóið gaf út disk fyrir jólin 
sem fengið hefur feikigóðar viðtökur 
bæði hér heima og erlendis. Tónverkin 
hennar eru sérlega ljúf og áheyrileg og 
er hægt að mæla með þessum tónleik-
um fyrir þá sem ekki þekkja mikið til 
djasstónlistar.

Vetrardagskrá Tóna við hafið lýkur 
síðan í maí með söngleik í flutningi 
skólakóra grunnskólans. Tónleika-
röðin Tónar við hafið er skipulögð 
af menningarnefnd en nýtur veglegs 
stuðnings Menningarráðs Suðurlands. 
Almennt miðaverð á tónleikum hef-
ur frá upphafi verið 1.500 krónur. 
Ókeypis er á tónleikana fyrir börn 12 
ára og yngri í fylgd með fullorðnum.

Barbara Guðnadóttir

Seinni hluti vetrardagskrár Tóna við hafið

Hljómsveitin 1860 með tónleika í Ráðhúskaffi

Ferðamálafélag Ölfuss fimmtán ára
Að ganga úti í náttúrunni er afskap-
lega góð og heilsusamleg afþreying 
jafnt fyrir líkama og sál. Ferðamála-
félag Ölfuss er fimmtán ára í ár en 
félagið var stofnað í apríl árið 1997 af 
áhugafólki um gönguferðir. Frá þeim 
tíma sem félagið var stofnað hefur það 
vaxið og dafnað. Það hefur staðið fyrir 
gönguferðum öll árin sem margir hafa 
notið í góðum félagsskap í íslenskri 
náttúru. Ávallt hafa bæði félagsmenn 
sem og þeir sem standa utan félags-
ins verði velkomnir í ferðir félagsins. 
Félagsmenn hafa hins vegar tekið að 
sér að stýra þeim ferðum sem félagið 
stendur fyrir og því hefur mikið og 
gott sjálfboðastarf verið unnið á þess-
um fimmtán árum í tengslum við 
skipulagningu á ferðum og fararstjórn 
þeirra. Félagið vill því nota tækifærið 
og þakka öllum sínum velgjörðar-
mönnum sem lagt hafa lóð á vogar-
skálarnar í starfi félagsins kærlega 
fyrir þeirra framlag. 

Í starfi sínu á síðustu fimmtán árum 
hefur félagið ekki einungis skipulagt 
gönguferðir heldur hefur það einn-
ig staðið fyrir merkingum á göngu-
leiðum og kortlagningu þeirra. Fél-
agið hefur gefið út gönguleiðakort um 
gamlar gönguleiðir í Ölfusi með GPS- 
merkingum og einnig stikamerkt 
nokkr ar leiðir. 

Undirbúningur fyrir dagskrá sumar-
sins hefst snemma hjá Ferðamála-
félagi Ölfuss í ár. Félagið hefur gefið út 
veglegan bækling með göngu áætlun 
sumarsins sem verður dreift inn á 
hvert heimili í sveitarfélaginu Ölfusi. 
Einnig er hægt að nálgast upplýsingar 
um ferðir félagsins inná heimasíðu 
félagsins sem finna má í gegnum vef 
sveitarfélagins Ölfus (www.olfus.is) 
eða með því að slá inn slóðina http://
ferdamalafelagid.blog.is/blog/ferda-
malafelagid/. 

Líkt og síðustu ár er stefnt á dagsferð-
ir sem flestar verða farnar í næsta 

nágrenni sveitarfélagsins auk þess sem 
ein helgarferð verður farin. Dagskrá 
sumarsins er spennandi þar sem farið 
verður meðal annars í Jónsmessu-
göngu um Sogin á Reykjanesi og í 
helgar ferð um Mýrdal þar sem gist 
verður í Þakgili. Félagið stendur einn-
ig fyrir mynda- og fræðslukvöldi í 
október ár hvert, þar sem myndir 
úr ferðum sumarsins eru sýndar og 
fræðslu erindi er flutt. Hér fyrir neðan 
má sjá dagskrá félagsins fyrir árið 
2012:

23. apríl: Gengið um Elliðárdal

7. maí: Gengið frá Hnjúkum á 
 Selvogsheiði að Svörtubjörgum

21. maí: Gengið um Reykjadal fyrir 
ofan Hveragerði

4. júní: Gengið á Geitahlíð frá 
Suðurstrandarvegi

22. júní: Jónsmessuganga um Sogin 
á Reykjanesi og umhverfi Græna-
dyngju

9–12. ágúst: Gengið um Mýrdal með 
gistingu í Þakgili

8. september: Gengið á Vífilfell 

5. október: Mynda- og fræðslukvöld

Þann 29. mars nk. verður haldinn 
aðalfundur félagsins klukkan 20:30 
í Ráðhúskaffi, Þorlákshöfn. Allir 
áhuga samir um útivist og gönguferðir 
eru hvattir til að mæta. Á fundinum 
mun Unnur Jónsdóttir halda erindi 
um útivist.

María Sigurðardóttir, ritari
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Dagur leikskólans var 6. febrúar, 
bakaðar voru pönnukökur í hundraða 
tali. Börn og starfsfólk hittist í salnum, 
sungu nokkur lög og gæddu sér á volg-
um upprúlluðum pönnukökum og 
kaldri mjólk. Ólafur Örn bæjarstjóri 
kom í heimsókn og tók við veggspjaldi 
sem félag leikskólakennara sendi út til 
þess að minna á það frábæra starf sem 
fram fer í leikskólum landsins.

Petra Vilhjálmsdóttir tannlæknir og 
Jenný starfsmaður tannlæknastof-
unnar hérna í Þorlákshöfn komu í 
heimsókn og fræddi Petra börnin um 
tannhirðu. Hvert barn fékk tannbursta 
og tannkrem.

Þann 11. febrúar var 112 dagurinn 
sem var laugardagur en á föstudegin-
um 10. febrúar vorum við með um-
ræðu um neyðarlínuna sem tókst 
vel, börnunum var kennt að hringja 
úr leikfangasímum í númerið 1-1-2. 
Sniðugt ráð til að kenna yngstu börn-
unum símanúmerið er að segja einn 
benda á munn, einn benda á nef og 
tveir og benda á tvö augu=einn fing ur, 
einn fingur og tveir fingur. 

Þann 13. febrúar kom Guðmundur 
Lýðsson fiðlukennari í heimsókn með 
þær systur Ronju Alexöndru og Silviu 
Rós sem eru nemendur hjá honum. 
Þær spiluðu nokkur lög og börnin 
sungu með, þökkum við þeim kærlega 
fyrir komuna.

Bolludagurinn var 20. febrúar og 
venju samkvæmt var boðið upp á 
rjómabollur kl. 10 um morguninn 
og í hádeginu gæddum við okkur á 
kjötbollum. Á sprengidaginn fengu 
börnin saltkjöt og baunir í hádegis-
mat og voru nú ekki allir jafn spenntir 
fyrir því að sprengja sig á þessum mat 
en einhverjir þó. Á öskudaginn mættu 
bæði börn og starfsfólk í búningum og 
fórum við í íþróttahúsið og héldum 
þar ball.

Í febrúar  heimsókninni frá félagsstarfi 
eldriborgara komu þeir Júlíus Ingvars-
son og Ásberg Lárentsínusson og lásu 
fyrir börnin á Tröllaheimum. Þökkum 
við þeim kærlega fyrir heimsóknina. 

Síðasta haust bauð Menntamála-
ráðuneytið sveitarfélaginu upp á út-
tekt á leikskólanum Bergheimum, en 
árið áður höfðu stjórnendur og kenn-
arar leikskólans óskað eftir slíkri út-
tekt sem ekki var hægt að verða við 
þá. Við erum ánægð með niðurstöður 
úttektarinnar og teljum þær úrbætur 
sem mælst er til að við framkvæmum 
ekki margar né flóknar. Úttektar-
skýrsluna er hægt að skoða inn á vef 
Menntamálaráðuneytisins á slóðinni: 
http://www.menntamalaraduneyti.is/
mat-og-uttektir/leikskolar/ hvetjum 
við foreldra og aðra til þess að lesa 
skýrsluna. 

Kveðja,  
Elsa aðstoðarleikskólastjóri

Bergheimafréttir

Ef ekki og þú telur þig þurfa
aðstoð erum við tilbúin til þess.

Hringdu núna og sparaðu þér vinnu og fyrirhöfn.

519 3377

Betra bókhald ehf. er ný bókhaldsþjónusta
sem bíður upp á alhliða bóhaldsþjónustu m.a:

 Fjárhagur og laun
 Skattskil og afstemmingar
 Ársreikningar og uppgjör
 Skattframtal einstaklinga

Betra bókhald hefur það að markmiði að veita 
viðskiptavinum sínum faglega og persónulega 
þjónustu byggða á þekkingu og reynslu.

ER FRAMTALIÐ
ÞITT TILBÚIÐ?

betrabokhald.is

Sameiginlegt töltmót hestamannafélag-
anna Háfeta og Ljúfs í Ölfusi var haldið 
sunnudaginn 26. feb. í Reiðhöll Guð-
mundar í Þorlákshöfn og var hestakostur 
afar glæsilegur. Næsta mót verður í  mars 
og hvetjum við alla til að mæta og horfa 
á skemmtilega keppni.   Úrslit urðu sem 
hér segir:

Opinn flokkur
1. Helgi Eggertsson Bláskjár frá Kjarri / Ljúfur / 7,3 
2. Stefán Hauksson Gustur frá Ormsstöðum / Háfeti / 7 
3. Sigurður Einar Guðmundsson Yrma frá Hrólfstaðarhelli / Ljúfur / 6,5 
4. Guðmundur Þorkelsson Hringur frá Keflavík / Háfeti / 5,8 
5. Guðmundur Arnar Sigfússon Haukur frá Varmadal / Ljúfur / 5,7 

Ungmenni
1. Ragna Helgadóttir Bleikur frá Kjarri / Ljúfur / 6 
2. Eggert Helgason Auður frá Kjarri / Ljúfur / 5,5 
3. Ester Hilmarsdóttir Huldar frá Eyjólfstöðum / Háfeti / 4,7 
4. Linda Guðgeirsdóttir Díll frá Efra-Seli / Háfeti / 3,2

Unglingaflokkur
1. Elísa Benidikta Andrésdóttir Flottur / Ljúfur / 4,5 
2. Hildur G Benediktsdóttir Ómur / Ljúfur / 4,2 
3. Þórdís Guðmundsdóttir Þytur frá Kirkjuferjuhjáleigu / Ljúfur / 4

Barnaflokkur
1. Katrín Eva Grétarsdóttir Flinkur frá Vogsósum / Háfeti / 5,3 
2. Daníela Stefánsdóttir Fjölnir frá Reykjavík / Háfeti / 4,7 
3. Elva Dís Daðadóttir Straumur frá Neðra-Skarði /Háfeti/ 3,3 
4. Andri Svansson Uggi frá Lýsuhóli /Háfeti/ 3   Mótanefnd

Töltmót Háfeta og Ljúfs
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Alhliða veitingaþjónusta  »«  Sími 483 1700
www.radhuskaffi.is

Tilvalin fyrir fermingarveisluna, útskriftina
eða aðra viðburði stóra sem smáa.

Menningar-,
viðburða- og
veitingahús á

besta stað í bænum
Heitur matur í hádeginu

á fimmtudögum og föstudögum
frá kl. 11:30 til 14:00 

Veitingaþjónusta Ráðhússkaffis

Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

Sími 483 3993

Tölvu-
viðgerðir

Unubakka 34 
sími 483 3545

BERGVERK
Vélsmiðja i nýsmíði i Viðgerðir

Unubakki 10-12 . Sími 893 0187

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

 
Sagnakvöld 15. mars kl. 20.00 
Simmi Kalla segir frá
Mætið tímanlega til að tryggja ykkur sæti.

Ókeypis aðgangur - Tilboð á mat og drykk

Opnunartími:
virka daga 17-21 

helgar 12-22
Einnig skv. samkomulagi

Elsku Heiðar, til hamingju með daginn  
3. marz.  Kv. frá verðandi nágrönnum,

Beggi, Anna og synir.

Kæri Jói, til hamingju með afmælið þann  
3. mars. Stebbi, Dagný og krakkarnir.

Kæra Jenný Lovísa
Til hamingju með 11 ára afmælið 

þann 6. mars.  Þín vinkona, Daníela.

Kæra Svanhildur, til hamingju með 9 ára 
afmælið þann 24. mars.

Kveðja þín vinkona, Daníela.

Elsku Stebbi/pabbi
Til hamingju með 45 ára afmælið þann  

27. mars.  Dagný og krakkarnir.

Kæra Dagrún Inga
 Til hamingju með  11 ára afmælið þann 

22. mars. Þín vinkona, Daníela.

Ný sýning hefur verið opnuð í Gallerí 
undir stiganum á Bæjarbókasafni Öl-
fuss í Þorlákshöfn. Þar sýnir Sigur-
björg Eyjólfsdóttir handverk af ýmsum 
toga, m.a. styttur, lampa, málverk og 
hnakktösku úr leir.

Sigurbjörg er fædd árið 1944 og hef-
ur tekið þátt í ótal handverkssýning-
um. Hún lærði blómaskreytingar hjá 
Ringelberg í Rósinni, Vesturveri og 
segir að sá lærdómur hafi mótað list-
sköpun hennar mikið eða eins og hún 
segir: „þar lærði ég að búa til allt úr 
engu og geri enn í dag“.  Hún lærði 
módelteikningu í Myndlistarskóla og á 
meðan börnin hennar voru lítil málaði 
hún vöggusett og skírnarkjóla með 
taulitum.  Þá eru ófá fermingarkertin 
sem hún hefur málað með nöfnum 
fermingarbarna.  Sigurbjörg stundaði 
nám í Handmenntaskóla Íslands  á 
árun um 1981-1984 og var ein af stofn-
endum Myndlistarfélags Árnesinga. 
Hún hefur haldið ótal námskeið hjá 
félaginu og tekið þátt í samsýningum 

þess.  Í níu ár rak Sigurbjörg verslunina 
Föndur og gjafir og fór þá að vinna 
mikið með leir. Sigurbjörg býr núna 
í Selvoginum og sækir myndefni sitt 
mikið i umhverfi sitt, Strandarkirkju 
og sögurnar sem tengjast staðnum.  
Hún endurnýtir það efni sem til fellur 
eða hún finnur, og gerbreytir því með 
fallegu myndefni.

Barbara Guðnadóttir

Margvíslegt handverk á sýningu  
Undir stiganum

Sigurbjörg segir gestum söguna á bakvið handverkið

Sigurbjörg við myndir sínar sem margar 
eru málaðar á timbur


