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TÜV SÜD í Þýskalandi framkvæmdi viðamikla rannsókn á eiginleikum 
eldsneytissparandi dekkja. Þessi rannsókn staðfesti árangur YOKOHAMA.
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Eigum til reimar í miklu 
úrvali í flestar gerðir 
snjósleða og fjórhjóla.
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Bifrestingar tóku þátt í Inno-
Maraton námskeiði í Búdapest
Í aprílmánuði fóru sex nemendur frá 

ásamt tveimur kennurum frá Háskól-
anum á Bifröst til Búdapest til að taka 

þátt í svo kölluðu InnoMarathon-nám-
skeiði sem er styrkt af Erasmus áætlun 
Evrópusambandsins. Námskeiðið er þannig 
uppbyggt að nemendur frá fimm Evrópu-
löndum (Finnlandi, Ungverjalandi, Pól-
landi, Rúmeníu og Íslandi) vinna, í tvær 
vikur, raunhæft verkefni í samstarfi við 

fyrirtæki á staðnum. Í Búdapest unnu 
nemendur verkefni í samstarfi við vínfram-
leiðandann Etyeki Kúria. Í lok námskeiðs 
kynntu nemendur verkefni sín þar sem 
fjallað var um markaðssetningu, útflutn-
ing, rekstraráætlanir og framtíðarsýn fyrir 
fyrirtækið.  Vel var haldið utan um hópinn 
á meðan dvöl stóð og dagskráin þétt skipuð. 
Farið var í vettvangsferðir þ.e.  vínekrur 
skoðaðar, samstarfsháskólar, ungverska 

þingið og Viðskiptaráð Ungverjalands 
heimsótt og Búdapest skoðuð.  Hugmynda-
fræði InnoMarathon - námskeiðsins byggir 
á frumkvöðlafræðum þar sem reynir á 
nýsköpun. Einnig er mikilvægur þáttur 
námskeiðsins að nemendur og kennarar 
í Evrópu kynnist og myndi tengsl og læri 
að vinna saman þrátt fyrir menningarmun. 
Óhætt er að segja að nemendur hafi komið 
heim reynslunni ríkari.

Þátttakendur úr hópi nemenda voru Tinna Jóhannsdóttir, anna Ólöf Kristjánsdóttir, Bryndís Bessadóttir, Sæunn Tamar, John 
Snorri Sigurjónsson og Ollý Björk Ólafsdóttir. Tveir kennarar fóru með þau maj-Britt Hjördís Briem og Jón Freyr Jóhannsson.
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Sögumiðstöð Eyrbyggja í Grundarfirði
- tekin fyrir saga síðustu aldar

Á fundi bæjarstjórnar 
Grundarfjarðar fyrir 
skömmu var rætt um 

stækkun Sögumiðstöðvarinnar. 
Lögð fram svohljóðandi tillaga: 
,,Við breytingar á húsnæði Sögu-
miðstöðvarinnar var gert ráð fyrir 
stækkun hússins fyrir bátinn Brönu 
sem hefur verið varðveittur í Sögu-
miðstöðinni um nokkurra ára skeið. 
Árið 2013 voru 100 ár liðin frá því 
að báturinn var smíðaður. Lagt til 
að bæjarstjórn feli skipulags- og 
byggingarfulltrúa að leita tilboða 
í hönnun á viðbyggingu við Sögu-
miðstöðina eins og fjárhagsáætlun 
ársins gerir ráð fyrir. Unnið verði í 
samráði við einstaklinga sem staðið 
hafa að fjáröflun til að leggja lið 
vegna viðbyggingar sýningarrýmis 
fyrir bátinn.“ Tillagan var samþykkt 
samhljóða.

Í Sögumiðstöðinni í Grundarf-
irði, Sögumiðstöð Eyrbyggja, sem 
opnuð var árið 2003 er að finna sögu 
genginna kynslóða en auk þess er 
þar mjög sérstök dótabúð, deild um 
þróun samfélagsins og ljósmynda-
safn Bærings Cecilssonar. Ingi Hans 
Jónsson í Grundarfirði er forstöðu-
maður Sögumiðstöðvarinnar. Hann 
er auk þess frægur fyrir leikni sína í 
að segja sögur. „Hér er fyrst og fremst 
verið að taka fyrir sögu síðustu aldar, 
hvernig íslenska þjóðin þróaðist frá 
því að vera fátækasta þjóð Evrópu 
í það að verða ein sú ríkasta. Þetta 
snýst mikið um að sýna þessum 
gengnu kynslóðum sem í raun 
mótuðu okkar samfélag virðingu.“ 
Heimili frá síðustu öld Í deildinni 
um þróun vélbátanna er því lýst 
hvernig vélvæðing fiskiskipanna varð 
kveikjan að mestu framförum sem 
orðið hafa hér á landi. „Íslendingar 
gera sér ekki allir grein fyrir hvað 
þetta framfaraspor hafði mikil áhrif 

á samfélagið, uppbyggingu þétt-
býlisstaðanna og á heimilishætti. 
Við erum með uppsett heimili frá 
upphafi síðustu aldar og þar er sýnt 
hvernig þjóðin bjó og fólki gert kleift 
að máta sig við þær aðstæður. Síðan 
fjöllum við um landbúnaðinn, vél-
væðinguna og mannaflaþróunina. 
Við erum einnig með eina sýningu 
um sögu Frakka á Íslandi, sem er 
hálfgerður útúrdúr - en tengd okkar 
sögu vegna þess að Frakkarnir voru 
mikið hér í Grundarfirði“ segir Ingi 
Hans.

Dótabúðin
Ein vinsælasta deild Sögumiðstöðv-
arinnar er leikfangasafn frá 7. ára-
tugnum. Rammi safnsins er lítil búð, 
verslun Þórðar Pálssonar. Þórður 
Pálsson var merkilegur maður 
sem átti og rak hér sérleyfisbílana 
sem gengu milli Grundarfjarðar og 
Reykjavíkur. Þegar Þórður frétti að 
það ætti að brúa Hraunsfjörð og þar 

með væri kominn vegur til Grundar-
fjarðar ákvað hann að byggja sjoppu 
í stíl við þá sjoppumenningu sem 
var að ryðja sér til rúms á Íslandi. 
„Þessi sjoppa var bara tiltölulega 
venjuleg þangað til leið að jólum. Á 
jólaföstunni breyttist sjoppan í dóta-
búð. Þessa sögu og sögu leikfanganna 
frá þessum tíma erum við að segja 
gestum okkar. Og það kemur ein-
hver glampi í augun á fólki og allir 
verða börn á ný,“ sagði Ingi Hans í 
samtali við Land & Sögu árið 2007. 
Fyrir framan Þórðarbúð er önnur 
lítil deild sem heitir „Ólátagerði.“ 
Þar er leiksvæði fyrir börn þar sem 
þeim er kennt um hin fornu leik-
föng „legg og skel“. „Það er mikil-
vægur þáttur í okkar markmiðum 
að sagan sé fyrir alla. Það varðar við 
heiður þessarar þjóðar að börnum 
sé sinnt á ferðalögum ekkert síður 
en fullorðnum. Það er ekki nóg að 
borða bara ís og fara í sund,“ segir 
Ingi Hans. Bæringsstofa Í Sögumið-
stöðinni er Bæringsstofa, minjasafn 
um ljósmyndarann Bæring Cesils-
son. Bæring byrjaði að taka myndir 
1943 og var að fram á hinsta dag. Í 
safni Bærings eru um 120 þúsund 
ljósmyndir, flestar teknar í Grundar-
firði og nágrenni. Bæringsstofa er 
fjölnota kvikmynda og ráðstefnu-
salur og þar er sýnt, á tjaldi, úrval úr 
myndum hans á opnunartíma safns-
ins. „Þetta safn er auðvitað gríðarlega 
verðmætt fyrir okkur Grundfirðinga, 
en það er athyglisvert hve gestir 
hafa gaman að því að sitja í næði og 
fylgjast með þessari sýningu,“ segir 
Ingi Hans. Um tólf þúsund manns 
heimsóttu Sögumiðstöðina á síðasta 
ári og hefur aðsóknin aukist ár frá 
ári. Í gestastofu miðstöðvarinnar er 
upplýsingamiðstöð ferðamanna, al-
menningssími, aðgangur að Interneti 
og vinsælt kaffihús.www.eignaumsjon.is

S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Karlakórinn Kári:

Vortónleikar í Grundar-
firði, Stykkishólmi og 
Ingjaldshólskirkju
Karlakórinn Kári í Stykkis-

hólmi verður með tónleika í 
Grundarfjarðarkirkju 14. maí 

nk. í Stykkishólmkirkju 15. maí og í 
safnaðarheimili Ingjaldshólskirkju 16. 

maí. Allir tónleikarnir eru kl.20:00. 
Tónleikagestir fá að heyra fjörug lög 
í flutningi þeirra Kárafélaga í takt við 
standarda. Söngstjóri er Hólmfríður 
Friðjónsdóttir. 

Karlakórinn Kári.

Nemendur á Bfröst á ferð og flugi
Tveir nemendahópar frá Háskól-

anum á Bifröst tóku þátt í 2ja 
vikna Erasmus námskeiðum 

erlendis í fyrri hluta apríl. Annar 
hópurinn dvaldi í Helsinki, Finnlandi, 
en hinn ferðaðist suður á bóginn til 
Búdepest í Unghverjalandi. Nemend-
urnir munu segja frá reynslu sinni í 
sérstakri kynningu sem fer fram við 
Háskólann á Bifröst, þriðjudaginn 29. 
apríl kl.16:45

Sjálfbær ferðamennska
Sjálfbær ferðamennska var þema nám-
skeiðsins í Helsinki sem sex nemendur 
í viðskiptafræði tóku þátt í. Íslensku 
nemendurnir voru hluti af 30 manna 
nemendahópi en auk Íslands tóku 
nemendur frá Finnlandi, Austurríki, 
Litháen og Portúgal þátt í námskeiðinu. 
Nemendur og kennarar voru með inn-
legg um ólíka þætti sjálfbærrar ferða-
mennsku, fyrirtæki voru heimssótt og 
í síðari vikunni fór allur hópurinn í 
siglingu með Viking Line frá Helsinki 
til Stokkhólms, og aftur til baka næsta 
dag. Íslensku þátttakendurnir unnu 

í hópum með nemendum frá hinum 
löndunun en auk þess voru þeir með 
sérstaka kynningu um Háskólann á 
Bifröst, fjölluðu um sjálfbærni í mark-
aðssetningu á ferðaþjónustu á Íslandi 
og gáfu samnemendurm sínum m. a. 
harðfisk og páskaegg að smakka á sér-
stöku menningarkvöldi þar sem Ísland 
var kynnt. 

Þátttakendur í Finnlandi úr hópi 
nemenda voru Soffía Dagmar Þor-
leifsdóttir, Ásgerður Ásgeirsdóttir, 
Sólveeig Magnea Jónsdóttir, Nína 
Heiðrún Óskarsdóttir, Berglind Guð-
mundsdóttir og Auður Sigurðardóttir. 
Tveir kennarar frá Bifröst fylgdu 
hópnum, þau Einar Svansson og 
Auður H. Ingólfsdóttir. 

Djúphugsaðar pælingar!

Þing HSH á Hellissandi:

Harpa Jónsdóttir 
sæmd starfsmerki ÍSÍ
Þing HSH var haldið á Hótel 

Hellissandi fimmtudaginn 3. 
apríl sl. Þingið hafði áður verið 

dagsett 20 mars sl. en þá varð að fresta 
því vegna veðurs. Þingið var starfsamt 
og meðal ályktana þingsins voru áskor-
anir til ÍSÍ og UMFÍ að halda áfram 
með þátttöku í ánægjuvoginni. Einnig 
var samþykkt áskorun á Mennta og 
menningarmálaráðuneytið að efla 
ferðasjóð íþróttafélaga og rekstarstyrk 
til íþróttahéraða.

Sæmundur Runólfsson, fram-
kvæmdastjóri UMFÍ, flutti kveðjur 
frá stjórn UMFÍ og starfsfólki en Sæ-
mundur sæmdi jafnframt Hörpu Jóns-
dóttur Íþróttafélagi Miklaholts tarfs-
merki UMFÍ. Framboð til formanns 
var dregið til baka og var ákveðið að 
halda framhaldsþing til að uppfylla 
kjör formanns og stjórnar. Uppstill-
inganefnd ásamt stjórn var falið að 

koma með tillögur innan þriggja vikna 
um framboð til formanns og stjórn-
armanns.

Sæmundur Runólfsson, fram-
kvæmdastjóri UmFí sæmir Hörpu 
Jónsdóttur starfsmerki íSí.

margar fallegar byggingar eru í 
Grundarfirði, m.a. kirkjan. Fallegir, 
steindir gluggar í kirkjunni vekja 
athygli ferðamanna en þeir eru gjöf 
frá útgerðarmanni á staðnum.



– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Íbúfen®
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk
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Notkunarsvið:  Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen tilheyrir �okki ly�a sem kölluð eru NSAID lyf (bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar). Íbúfen er notað við 
vægum til meðal miklum verkjum eins og höfuðverk, mígreni, tannpínu, tíðaverkjum og hita. Ekki má taka Íbúfen: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir íbúprófeni, öðrum skyldum ly�um eða einhverju hjálparefnanna. Þeir sem 
fengið hafa ofnæmisviðbrögð eins og astma, nefrennsli, útbrot með kláða eða ef varir, andlit, tunga eða háls hafa bólgnað upp eftir að hafa tekið íbúprófen eða skyld lyf. Þeir sem þjáðst hafa af sárum eða blæðingum 
í maga eða smáþörmum (skeifugörn) í tengslum við fyrri notkun bólgueyðandi verkjaly�a, þjást núna af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) eða hafa áður þjáðst af slíku, tvisvar eða oftar, með 
alvarleg lifrar-, nýrna-, eða hjartavandamál (kransæðasjúkdómar meðtaldir), þeir sem þjást  af umtalsverðum vökvaskorti (vegna uppkasta, niðurgangs eða of lítillar vökvaneyslu), eru með einhverjar blæðingar 
(blæðingar í heila meðtaldar), eru með sjúkdóm af óþekktum uppruna sem leiðir til óeðlilegrar myndunar blóðfrumna. Sérstök varnaðarorð: Þeir sem eru með rauða úlfa (SLE) eða aðra sjálfsnæmissjúkdóma, 
arfgengan sjúkdóm sem hefur áhrif á blóðrauða, hemoglóbín (purpuraveiki), langvarandi bólgusjúkdóma í þörmum eins og bólgur í ristli með sárum (sáraristilbólgu), bólgur í meltingarvegi (Crohn´s) eða aðra maga- 
eða þarmasjúkdóma, tru�anir á blóðfrumnamyndun, vandamál tengd blóðstorknun, ofnæmi, ofnæmiskvef, astma, langvarandi bólgur í nefslímhúð, kinnbeinaholum, kokeitlum eða langvarandi teppusjúkdóma í 
öndunarvegi,  blóðrásarkvilla í slagæðum handleggja og fóta, lifrar-, nýrna- eða hjartavandamál eða háan blóðþrýsting,  nýkomnir úr meiriháttar skurðaðgerð ættu ekki að nota ly�ð.  Meðganga/brjóstagjöf: Íbúprófen 
má ekki taka á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Aðeins ætti að nota Íbúfen á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu í samráði við lækni og ef það er algerlega nauðsynlegt. Íbúprófen getur gert konum er�ðara með að verða 
þungaðar. Þessi áhrif ganga til baka þegar hætt er að taka ly�ð. Íbúprófen berst í brjóstamjólk í litlum mæli og brjóstagjöf þarf y�rleitt ekki að hætta meðan á 
skammtíma meðferð stendur. Ef lengri tíma meðferð er áætluð, ætti að meta hvort hætta eigi brjóstagjöf. Aukaverkanir: Svartar, tjörukenndar hægðir eða blóðlituð 
uppköst (sár í meltingarvegi með blæðingum), brjóstsviði, kviðverkir, meltingartru�anir, tru�anir í meltingarfærum s.s. niðurgangur, ógleði, uppköst, vindgangur og 
harðlí�, sáramyndun í meltingarvegi með eða án rofs, þarmabólga og versnandi bólga í ristli og meltingarvegi (Crohn´s) og pokamyndun í digurgirni (rof eða �stlar), 
smásæjar blæðingar frá þörmum sem geta leitt til blóðleysis, sára og bólgu í munni,  höfuðverkur, sy�a, svimi, sundl, þreyta, æsingur, svefnleysi og viðkvæmni. 
Skammtastærðir:  Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (≥ 40 kg): 200-400 mg sem einn skammtur eða 3-4 sinnum á dag með 4-6 klst. millibili. Hámarks dagsskamm-
tur er 1200 mg. Börn 6-9 ára (20-29 kg): 200 mg, 1-3 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks skammtur er 600 mg á dag. Börn 10-12 ára (30-40 kg): 200 mg, 
1-4 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks skammtur er 800 mg á dag. Sjá nánar í fylgiseðli. Börn 12 ára og yngri eiga ekki að nota Íbúfen nema í 
samráði við lækni. Ly�ð er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Október 2013.
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Vesturland
7. tBl. 3. ÁrGanGur 2013
Útefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. Ábyrgðarmaður: Ámundi

Ámundason, auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang:

amundi@fotspor.is. auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. 

ritstjóri: Geir A. Guðsteinsson, sími: 898-5933 & netfang: geirgudsteinsson@simnet.is. 

umbrot: Prentsnið, Prentun: Ísafoldarprentsmiðja, 6.400 eintök. dreifing: Íslandspóstur.

Fríblaðinu er dreiFt í 6.400 eintökum í allar íbúðir á akranesi, 
dreiFbýli á akranesi og í borgarnesi. blaðið liggur einnig Frammi  

á helstu þéttbýlisstöðum á Vesturlandi

Ferðaþjónusta er að verða stöðugt mikilvægari atvinnugrein fyrir lands-
menn, og þar er Vesturland svo sannarlega ekki undanskilið. Það sést 
ekki síst á því að frambjóðendur til sveitarstjórna á Vesturlandi beina í 

auknu mæli sjónum sínum að þessum atvinnuvegi og vilja auka þá þjónustu 
í þeirra sveitarfélagi til muna. Staðir eins og Akranes hafa þar orðið nokkuð 
útundan, enda aka flestir ferðalangar sem koma um Hvalfjarðargöngin beint 
upp í Borgarfjörð eða leggja leið sína út á Snæfellsnes til þess að njóta þeirra 
náttúruperla sem þar er að finna, s.s. Dritvík, Arnarstapa, Græna lónið í 
Staðarsveit og fleiri. Á Akranesi, Borgarnesi og víðar eru merkileg söfn sem 
full ástæða er til að beina athygli ferðamanna í auknu mæli aað. Fyrir nokkrum 
árum kom út skýrsla á vegum Sambands sveitarfélaga á Vesturlandi sem Torfi 
Jóhannesson á allan heiður að, en þar er fjallað um stöðu ferðaþjónustu á 
Vesturlandi. Þar kemur m.a. fram að nánast allir aðspurðra tengja Borgarfjörð 
og Snæfellsnes við náttúruperlur, sögustaði og áhugaverða afþreyingu. Hins 
vegar stendur Vesturland ekki vel að vígi hvað varðar úrval veitingastaða, en 
á þeim 5 árum sem liðin eru síðan skýrslan kom út kann sú staða eitthvað að 
hafa batnað, en betur má ef duga skal. Það að loka veitingastöðum kl. 18.00 á 
daginn, jafnvel þótt ekki sé um háannatíma í ferðaþjónustu að ræða, gengur 
einfaldlega ekki, svangur ferðamaður ber ólíklega slíku byggðarlagi vel söguna. 
Niðurstöður skýrslunnar sýndu líka að ímynd Akraness og Hvalfjarðar er 
veik og fólk utan Vesturlands virðist almennt ekki hafa vitneskju um framboð 
þjónustu eða áhugaverða staði á þessu svæði.

Í skýrslunni var engin tilraun gerð til að bera Vesturland saman við önnur 
landsvæði. Engu að síður ætti að vera ljóst að ákveðnir hlutar Vesturlands 
hafa mjög skýra ímynd í hugum fólks þegar spurt er um náttúruperlur, af-
þreyingu og sögustaði. Ferðaþjónustuaðilar á Vesturlandi hafa síðustu árin 
unnið mikið með sögutengingar í sinni markaðssetningu. Langt er síðan 
Snorrastofa í Reykholti fór að byggja ofan á arfleið Snorra Sturlusonar en í 
kjölfarið hafa fylgt staðir eins og Landnámssetur í Borgarnesi, Eiríksstaðir í 
Dölum og Sögusetur í Grundarfirði. Áhersla á náttúrlega ferðaþjónustu hefur 
ávallt verið til staðar á Vesturlandi og þar gegnir Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull 
lykilhlutverki. Mikil tækifæri felast í því að kynna fyrir ferðamönnum ýmsar 
vannýttar náttúruperlur en ákveðnar ógnanir felast jafn hliða í ofnýtingu 
einstakra staða. Íslensk náttúra er mjög viðkvæm og ef vinsælir staðir eru 
ekki „byggðir upp” með hliðsjón af þeim fjölda ferðamanna sem sækir þá 
heim er hætt við varanlegum skemmdum. Af annarri sérstöðu Vesturlands 
má nefna margar góðar lax - og silungsveiðiár, úrval gönguleiða, mikinn 
fjölda sumarhúsa og gott aðgengi að hálendi Íslands.

Tilkoma Markaðsstofu Vesturlands hefur beint markaðsstarfi ferðaþjón-
ustunnar á Vesturlandi í einn farveg. Þannig hefur verið skapaður öflugur 
grunnur að frekara þróunarstarfi í greininni. Starfsemi Markaðsstofnunnar 
hefur lyft grettistaki í kynningu á möguleikum í ferðaþjónustu á Vesturlandi, 
og þar á skýrsla Torfa Jóhannessonar stóran þátt.

Náttúrutengd ferðaþjónusta mun að sjálfsögðu áfram eiga sinn sess á Vest-
urlandi en líklega verður lögð aukin áhersla á þróun afþreyingar sem byggir 
á menningu og sögu svæðisins. Þar eru enn mörg ónýtt tækifæri. Grunngerð 
ferðaþjónustunnar á Vesturlandi er sterk en mörg tækifæri felast í nýsköpun á 
sviði afþreyingarþjónustu ásamt áframhaldandi markaðssetningu svæðisins. 
Góða ferð um Vesturland í sumar.

Geir A. Guðsteinsson ritstjóri

Mikilvægi 
ferðaþjónustunnar 
eykst stöðugt

Leiðari

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

Vestnorræna ráðið:

Inga Dóra G. Markussen frá  
Nuuk ráðinn framkvæmdastjóri

Margir eru þeirra skoðunar 
að Íslendingar eigi að 
beina sjónum sínum í 

miklu auknara mæli að samstarfi Fær-
eyinga, Grænlendinga og Íslendinga, 
því norrænt samstarf sé ekkert nema 
orðin tóm, og benda því til stuðn-
ings á afstöðu Norðmanna í makríl-
deildunni. Norrænt samstarf sé bara 
á orði í fallegum kokteilveislum, ekki 
á borði þegar á reynir. Hvað um það 
þá hefur Forsætisnefnd Vestnorræna 
ráðsins ráðið Ingu Dóru G. Markus-
sen frá Nuuk á Grænlandi sem fram-
kvæmdastjóra ráðsins. Hún tekur við 
stöðunni af Þórði Þórarinssyni, sem 
hefur horfið til annarra starfa eftir níu 
ára þjónustu. 

Vestnorræna ráðið er samstarfs-

vettvangur þjóðþinga vestnorrænu 
þjóðanna, Lögþings Færeyja, Alþingis 
Íslendinga og Inatsisartut á Græn-
landi, en ráðið var stofnað árið 1985. 
Mikill áhugi var á framkvæmdastjóra-
stöðunni, sem sjá má af því að 41 hafði 
sent inn umsókn þegar frestur rann 
út hinn 24. febrúar 2014. 

„Þessi fjöldi umsókna sýnir að 
ríkur áhugi er á starfi ráðsins og 
vestnorrænu samstarfi. Þess vegna 
gaf forsætisnefnd ráðsins sér rúman 
tíma til þess að velja rétta manneskju 
í starfið,“ segir Unnur Bráð Konráðs-
dóttir, alþingismaður og formaður 
Vestnorræna ráðsins. 

„Það var Inga Dóra G. Markussen 
frá Nuuk, sem varð fyrir valinu, en 
hún hefur mikla reynslu af stjórn-

unarstörfum og fjölmiðlun. Hún 
hefur afbragðsgóða innsýn í samfé-
lög vestnorrænu þjóðanna þriggja 
og samstarf þeirra og talar þar fyrir 
utan dönsku, ensku, grænlensku og 
íslensku reiprennandi. Við hlökkum 
til þess að vinna með Ingu Dóru, sem 
tekur við starfinu innan skamms,“ 
segir Unnur Brá. Skrifstofa Vestnor-
ræna ráðsins er í Reykjavík. 

Inga Dóra G. markussen.

Ísnord tónlistarhátíð á Vesturlandi
- bæjarhátíðir víða á Vesturlandi í sumar

Ísnord tónlistarhátíðin á Vestur-
landi fagnar nú 10 ára afmæli en 
hún fer fram 5.júní til 15. júní nk.

•	5.	júní	kl.	20.00	í	Hjálmakletti,	Fiðlu-
sveit tónlistarskóla Akraness, stjórn-
andi S. Ragnar Skúlason

•	6.	júní	kl.	20.00	í	Borgarneskirkju,	
Gradualekór Langholtskirkju, 
stjórnandi Jón Stefánsson

•	9.	júní	kl.	16.00	í	Reykholtskirkju,	
Einarsnessystur flytja fjölbreytta 
tónlist

•	14.	júní	kl.	16.00	í	Borgarneskirkju	
Trio Danois flytur norræna tónlist 
fyrir píanó og horn

•	15.	 júní	 kl.	 16.00	 í	 Borgarkirkju,	
Nordic affect, margverðlaunaður 
músikhópur flytur íslenska og nor-
ræna tónlist

Bæjarhátíðir á  
Vesturlandi í júní og júlí
Svo geta Vestlendingar sem og aðrir 
látið sig hlakka til bæjarhátíða á Vest-
urlandi en Brákarhátíð verður í Borg-
arnesi 28. júní nk., Írskir dagar á Akra-
nesi 3. júlí nk. og bæjarhátíðin Heim 
í Búðardal fer fram 11. júlí nk. Íbúar 
Hellissands láta ekki sitt eftir liggja en 
Sandaragleði verður á Hellissandi 11. 
– 13. júlí í sumar.

Reykholtshátíð verður 25. – 27. 
júlí og bæjarhátíðin Á góðri stundu 
í Grundarfirði verður sömu daga, eða 
25. – 27. júlí. Þann 27. júlí verður svo 
hátíð í félagsheimilinu Tjarnarlundi 
í Búðardal í Dalasýslu og þar verður 
minnst 800 ára ártíðar Sturlu Þórðar-
sonar sagnaritara. Helstu heimildir um 
hann er að finna í þeim hluta Sturlungu 
samsteypunnar, sem kallast Íslendinga 
saga og hann sjálfur mun hafa sett 
saman, Þorgils sögu skarða og í Sturlu 
þætti sem fylgir á eftir Þorgils sögu í 
Reykjarfjarðarbók, öðru skinnhandriti 
samsteypunnar, og þeim handritum 
sem af því eru runnin.

Sturla var sonur Þórðar Sturlusonar, 
goðorðsmanns á Stað á Ölduhrygg, 
og Þóru, frillu hans. Þórður var eldri 
bróðir Snorra Sturlusonar en um ættir 
Þóru er ekkert vitað. Með henni átti 
Þórður fimm börn, meðal annars Ólaf 
hvítaskáld (d. 1259) sem einnig var 

skáld og fræðimaður. Sturla ólst upp 
hjá ömmu sinni, Guðnýju Böðvars-
dóttur, og mun síðan hafa verið með 
hléum í Reykholti hjá Snorra. Hefur 
þess verið getið til að þar hafi hann lært 
að yrkja og skrifa. Hann kvæntist Helgu 
Þórðardóttur, sem var af helstu valda-
ættum við innanverðan Breiðafjörð, 
Skarðverjum og Staðarhólsmönnum, 
um 1235. Bjó hann lengst að Staðarhóli 
í Saurbæ og fór með erfðagoðorð Sturl-
unga, Snorrungagoðorð, en ættingjar 
konu hans studdu völd hans. Sturla var 
lögsögumaður 1251.

Þrátt fyrir að Sturla Þórðarson væri 
óskilgetinn varð hann einn helsti valds-
maður á Íslandi um sína daga. Sem 
ungur maður fylgdi hann frændum 
sínum að málum og varð sjálfur vitni 
af mörgum helstu atburðum sem 
hann sagði síðar frá í Íslendinga sögu 
sinni. Eftir að Snorri Sturluson hafði 
verið veginn 1241 varð Sturla einn 
helsti áhrifamaður meðal Sturlunga 
sem þeir leituðu jafnan fylgis og ráða 
hjá. Völd hans stóðu þó einkum við 
Breiðafjörð. Óvíst er yfir hversu langan 
tíma Íslendinga saga nær í Sturlungu 
samsteypunni en fræðimenn telja nú 
líklegast að hún hafi náð yfir atburði frá 
1283 til 1242 og síðan aftur frá 1250 til 
1262 eða 64. Síðari hlutinn er þó brota-
kenndur og er ef til vill aðeins hugsaður 
sem viðaukar við aðrar sögur um at-
burði þessara ára sem Sturla þekkti. 
Sturla er því höfundur frásagna um 

tvo helstu viðburði Sturlunga sögu, 
Örlygsstaðabardaga 1238, sem hann 
tók þátt í, og Flugumýrarbrennu 1253, 
þar sem tengdasonur hans, Hallur Giss-
urarsonar, lét lífið og Ingibjörg, dóttir 
hans, slapp naumlega frá. Frásagnirnar 
af þessum atburðum eru meðal þess 
ægilegasta og jafnframt listilegasta sem 
skrifað var hér á landi á 13. öld. Í Ís-
lendinga sögu nær frásagnarlist Sturlu 
hæst: mannlýsingar, sviðsetningar, 
undirbúningur stórviðburða með spá-
sögnum og draumum og sjónbeining 
í frásögn.

Bæjarhátíðir í ágúst
Ólafsdalshátíð verður 10. ágúst og 
Danskir dagar í Stykkishólmi 15. – 18. 
ágúst. Að lokum er svo Hvalfjarðar-
dagurinn 30. ágúst að afloknum slætti 
og göngur og réttir að nálgast. Af nógu 
er því að taka á Vesturlandi í sumar. 
Nú er bara að velja eða hafna, eða bara 
gera ekki upp á milli, velja allt saman!

Hluti ísnordhátíðarinnar fer fram í Borgarneskirkju.

Danskir dagar í Stykkishólmi hafa 
verið fjölsóttir. Den dag taler man 
altså kun dansk!



HeilindiHagsýni Liðsheild nordural.is

Það er fylgst náið með lífríkinu í 
Hvalfirði. Sérfræðingar frá Háskóla 
Íslands, Nýsköpunarmiðstöð, Land
búnaðarháskólanum og fleiri aðilum 
fylgjast með lífríki sjávar, loftgæðum, 
ferskvatni, gróðri og húsdýrum, alls 
59 mismunandi umhverfisþáttum.

Álver á heims-
mælikvarða

Norðurál á Grundartanga er langt 
undir öllum viðmiðunarmörkum sem 
sett eru í starfsleyfi og reglugerðum 
og þessi mörk eru með því strang
asta sem þekkist. Starfsemin er á 
heimsmælikvarða – eins og hæfir 
Hvalfirðinum og íslenskri náttúru.

Áhrif álvers Norðuráls á lífríkið í Hvalfirði eru 
óveruleg. Þetta staðfesta niðurstöður umhverfis
vöktunar fyrir árið 2013.  

Allar sérfræðiskýrslur um Umhverfisvöktun iðn
aðarsvæðisins á Grundartanga eru aðgengilegar 
á heimasíðu Norðuráls, www.nordural.is

Meðalstyrkur flúors er vel undir viðmiðunarmörkum. Losun minnkar þrátt fyrir framleiðsluaukningu.

Losun flúors
kg/tonn Al

0,50

Flúor

2009 2010 2011 2012 2013

Viðmið starfsleyfis
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Snæfellsbær:

Leikskólamál í sunnanverðu 
sveitarfélaginu brenna á mörgum
Á fundi bæjarstjórnar Snæ-

fellsbæjar fyrir skömmu var 
tekin fyrir til seinni umræðu 

ársreikningur Snæfellsbæjar og stofn-
ana hans fyrir árið 2013. Endurskoð-
endur Snæfellsbæjar, Jónas Gestur 
Jónasson og Kristinn Kristófersson 
gerðu grein fyrir helstu atriðum árs-
reikningsins, ásamt því að fara yfir 
samanburðartölur milli sveitarfé-
laganna á Snæfellsnesi. Bæjarstjórn 
samþykkti samhljóða ársreikning 
Snæfellsbæjar og stofnana hans fyrir 
árið 2013. 

Leikskólamál í sunnan-
verðum Snæfellsbæ
Lagt var fram bréf frá Páli Ágústi 
Ólafssyni og Karenu Lind Ólafs-
dóttur varðandi dagvistunarúrræði 
sem og frá Silju Sigurðardóttur, Þórði 
Svavarssyni, Lailu Bertilsdóttur og 
Sigurði Narfasyni. Bæjarstjórn tók 
mjög jákvætt í erindin og samþykkti 
samhljóða að fela bæjarstjóra og bæj-

arritara að gera áætlun um það hver 
kostnaðurinn við dagvistunarúrræði 
í sunnanverðum Snæfellsbæ myndi 
verða og jafnframt hver útfærslan á 
þessu úrræði yrði og leggja það fyrir 
næsta bæjarstjórnarfund sem verður 
haldinn seinni partinn í maí. 

Kristinn Jónasson bæjarstjóri fór 
yfir kostnaðinn við sundlaugar-
framkvæmdirnar í Ólafsvík en 

heildarkostnaður er kominn 126,4 
milljónir króna sem er 78,58% af 
kostnaðaráætlun. Inni í þessari tölu 
er 3,9 milljónir króna sem er vinna 
áhaldahúsmanna bókfærð á verkið. 
Heildarkostnaður nú er 160,8 millj-
ónir króna. Bæjarstjóri sagði einnig 
frá framkvæmdum við tjaldstæðahús 
í Ólafsvík sem tekið verður í notkun 
fyrir ferðamennavertíðina í sumar. 

arnarstapi er á sunnanverðu Snæfellsnesi, í sveitarfélaginu Snæfellsbæ.

Ársreikningur Akraneskaupstaðar 2013:

Jákvæð rekstraraf-
koma, lán greidd 
niður og engin ný 
langtímalán tekin
Ársreikningur Akraneskaup-

staðar 2013 var lagður 
fram til fyrri umræðu í 

bæjarstjórn Akraness þriðjudaginn 
29. apríl sl. Seinni umræða um árs-
reikninginn verður þriðjudaginn ##. 
Viðsnúningur hefur orðið í rekstri 
Akraneskaupstaðar en rekstraraf-
gangur A-hlutans var jákvæður um 
316,1 milljón króna. Undir A-hluta 
Akraneskaupstaðar falla Aðalsjóður, 
Eignasjóður, Gáma, Byggðasafnið 
í Görðum og Fasteignafélag Akra-
neskaupstaðar slf. Kennitölur A-hluta 
bera vott um góða stöðu, veltufé frá 
rekstri A-hluta er um 15% af rekstr-
artekjum, framlegð A-hluta er 10,9%, 
eiginfjárhlutfall 53% og skuldahlutfall 
A-hluta er 119% en skuldaviðmið er 
105%. Undir B- hluta Akraneskaup-
staðar falla Höfði, hjúkrunar- og 
dvalarheimili,  Fasteignafélag Akra-
neskaupstaðar ehf. og Háhiti ehf. Tap 
var á hjúkrunar- og dvalarheimilinu 
Höfða, um 125,3 milljónir króna en en 
áætlanir gerðu ráð fyrir 35,3 milljón 
króna tapi. Rekstrarafgangur A og B 
hlutans, þegar tekið hefur verið tillit 
til tapreksturs á Höfða, hjúkrunar- og 
dvalarheimili var jákvæður um 190,7 
milljónir króna. Veltufé frá rekstri A 

og B hluta er 12,8% af rekstrartekjum, 
skuldahlutfallið er 129% og skulda-
viðmið 113%. Engin ný langtímalán 
voru tekin á síðasta ári en afborgarnir 
lána voru 400,5 milljónir króna.

Regína Ásvaldsdóttur, bæjarstjóri, 
segir að þessi jákvæða niðurstaða 
sé einkum komin til vegna aðhalds 
í rekstri og lægri lífeyrisskuldbindinga 
en áætlun gerði ráð fyrir,  tekju-
aukningar í gegnum Jöfnunarsjóð 
og jákvæðrar gengisþróunar. Laun 
og launatengd gjöld Aðalsjóðs hafa 
þannig lækkað úr 61,78% af rekstr-
artekjum Aðalsjóðs á árinu 2012 í 
55,86%  árið 2013 og annar rekstr-
arkostnaður úr 43,68% árið 2012 í 
42,19% árið 2013.

,,Okkur hefur tekist að gæta fyllsta 
aðhalds í rekstri á sama tíma og Akra-
neskaupstaður er að koma afar vel út 
í viðhorfskönnunum Capacent um 
þjónustu við bæjarbúa. Akraneskaup-
staður lendir í 1.- 3. sæti á landsvísu 
hvað varðar ánægju með grunnskól-
ana og 2.- 3. sæti á landsvísu hvað 
varðar ánægju með leikskóla.“ Stærsti 
útgjaldaliður sveitarfélagsins eru 
fræðslu- og uppeldismál og er þetta 
hlutfall nú 46,1% af skatttekjum Að-
alsjóðs.

Bæjarskrifstofurnar.

Ársreikningur Dalabyggðar 2013

Rekstrarniðurstaða 
jákvæð um 21,8 
milljónir króna
Á fundi sveitarstjórnar Dala-

byggðar fyrir skömmu var 
tekinn fyrir til umræðu árs-

reikningur Dalabyggðar fyrir árið 
2013 ásamt sundurliðunarbók og 
endurskoðunarskýrslu. Ársreikn-
ingur var undirritaður af byggðarráði 
og sveitarstjóra á fundi byggðarráðs 
8. apríl sl. Rekstrartekjur Dalabyggðar 
á árinu 2013 voru fyrir A og B-hluta 
675,5 milljónir króna en en rekstrar-
gjöld 635,5 milljónir króna. Rekstr-
arniðurstaða án fjármunatekna og 
fjármagnsgjalda var jákvæð um 40,0 
milljónir króna en fjármunagjöld um-
fram fjármunatekjur námu 18,2 millj-
ónum króna og rekstrarniðurstaða 
því jákvæð um 21,8 milljónir króna. 

Í A hluta voru rekstrartekjur 563,2 
milljónir króna, rekstrargjöld 513,9 
milljónir króna og fjármunatekjur 
umfram fjármagnsgjöld 8,2 milljónir 
króna. Rekstrarniðurstaða A hluta var 
jákvæð um 41,1 milljón króna að teknu 
tilliti til fjármagnsgjalda.

Fastafjármunir voru í árslok 805,1 
milljónir króna, veltufjármunir 112,5 
milljónir króna og eignir alls um 917,6 
milljónir króna. Langtímaskuldir voru 
307,6 milljónir króna, skammtíma-
skuldir 101,3 milljónir króna, lífeyr-
isskuldbinding 59,1 milljón króna og 
skuldir alls því um 468,1 milljón króna

Ársreikningurinn var kynntur á 
borgarafundi 3. maí sl. Innanríkisráðu-
neytið hefur gefið unanþágu til að síð-

ari umræða fari fram 20. maí nk. sem er 
reglulegur fundardagur sveitarstjórnar.

Fjárhagsáætlun gerði  
ráð fyrir 35 milljón  
króna lántöku
Í fjárhagsáætlun Dalabyggðar fyrir árið 
2014 var gert ráð fyrir 35 milljón króna 
lántöku vegna framkvæmda ársins. Í 
ljósi jákvæðrar rekstrarniðurstöðu 
ársins 2013 samþykkti byggðarráð 
að óska eftir 25 milljón króna óverð-
tryggðu láni hjá Lánasjóði sveitarfélaga 
til 10 ára.

Búðardalur, byggðakjarni Dala-
byggðar.
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,,Leggja þarf áherslu á ábyrga 
stjórnun í umhverfis- 
og skipulagsmálum”
- segir Vilborg Þórunn Guðbjartsdóttir Bjartri framtíð

Vilborg Þórunn Guðbjarts-
dóttir leiðir lista Bjartrar 
framtíðar við komandi bæj-

arstjórnarkosningar á Akranesi. Björt 
framtíð hefur ekki áður boðið fram 
lista til bæjarstjórnar og hlýtur því að 
vera stærsta spurningarmerkið um 
fylgi flokkanna í lok þessa mánaðar. 
Fylgið hefur mælst nokkuð en sam-
kvæmt því má gera ráð fyrir að Björt 
framtíð fái að a.m.k. einn bæjarfull-
trúa við kosningarnar 31. maí nk. Vil-
borg var spurð hvort þær spár væru í 
takt við væntingar um kjörfylgi.

,,Við settum okkur .það markmið 
í upphafi að ná inn einum manni í 
þessum kosningum enda væri það 
góður árangur fyrir nýtt framboð. 
Þessar spár eru því í samræmi við 
okkar væntingar og markmið. En 
auðvitað höfum við metnað fyrir 
því að gera jafnvel enn betur, enda 
höfum við mikla trú á því sem við 
stöndum fyrir. Við höfum á að skipa 
kraftmiklum hópi fólks með fjöl-
breytta reynslu og fullt af frábærum 
hugmyndum sem við teljum að gætu 
gert Akranes að enn betri stað til að 
búa á – komist þær í framkvæmd,” 
segir Vilborg.
- Hvaða málefni setjið þið á oddinn 
í þessari kosningabaráttu og fyrir 
hverju viljið þið í upphafi næsta kjör-
tímabils beita ykkur fáið þið til þess 

fylgi, hvort sem er í meirihluta- eða 
minnihluta í bæjarstjórn Akraness?

,,Áherslur okkar hjá Bjartri framtíð 
á Akranesi í þessari kosningabaráttu 
eru eftirfarandi:
•	Skólamál/velferð	barna	og	unglinga–	

Hugað verði að framtíðarskipan í 
grunn- og leikskólamálum og lögð 
áhersla á velferð barna og unglinga. 
Öllum börnum verði tryggður að-
gangur að tómstunda- og íþrótta-
starfi á jafnréttisgrundvelli. Sérstak-
lega þarf að huga að börnum sem af 
einhverjum ástæðum standa höllum 
fæti og tryggja að þau njóti sömu 
tækifæra og önnur börn sem hafa 
meiri byr í seglunum. 

•	Umhverfismál	–	Leggja	þarf	áherslu	
á ábyrga stjórnun í umhverfis- og 
skipulagsmálum m.a. með það að 
markmiði að efla vistvænan ferða-
máta og auka tækfiæri til útivistar.  
Einnig liggur fyrir mótun fram-
tíðarsýnar á Sementsreitnum og í 
nærliggjandi umhverfi. Nú er lag 
að nýta Sementsreitinn í tengslum 
við aðra mikilvæga uppbyggingu 
sem nauðsynlegt er að ráðast í á 
Akranesi, svo sem í atvinnu-, ný-
sköpunar- og ferðamálum. Mestu 
skiptir að hafa heildarsýn, hugsa 
til framtíðar og láta ekki glepjast af 
skammtímahagsmunum.

•	Atvinnulíf	–	Við	teljum	að	setja	þurfi	

atvinnumál í brennidepil því fjöl-
breytt og þróttmikið atvinnulíf er ein 
mikilvægasta forsenda annarra ver-
kefna og uppbyggingar á Akranesi. 
Því er mikilvægt að Akraneskaup-
staður styðji við frumkvöðlastarf 
og stuðli að fjölbreyttu atvinnulífi í 
bænum en einblíni ekki um of á fáar 
atvinnugreinar á borð við stóriðju og 
ferðaþjónustu, þó mjög mikilvægt 
sé að halda áfram uppbyggingu í 
þeim greinum líka. Mannréttinda- 
og jafnréttismál - Mannréttinda-
stefna Akraneskaupstaðar verði 
innleidd og tryggt að hún verði að 
veruleika í stjórnsýslunni á öllum 
sviðum. Mikilvægt er að einfalda 
stjórnsýsluna til að tryggja jafnt 
aðgengi að upplýsingum og þjón-
ustu. Einnig teljum við mikilvægt 
að láta fagleg sjónarmið spila rullu 
þegar velja skal fulltrúa úr röðum 
stjórnmálamanna í ábyrgðarstöður, 
s.s nefndir og ráð. Það felst mikil 
ábyrgð í því að stjórna bæjarfélagi 
og krafan hlýtur að vera sú, að þeir 
sem fara með stefnumótunarvald 
í málum sem snerta veruleika og 
tilveru allra íbúa á Akranesi hafi 
færni, skilning og brennandi áhuga 
á viðfangsefninu. Grundvallaratriði 
í öllu starfi Bjartrar framtíðar er að 
hafa samráð á víðum grunni; við 
fatlað fólk, aldraða, fólk af erlendum 

uppruna, ungt fólk og almennt alla 
þá sem njóta þjónustu og úrræða 
á Akranesi. Samfélagið á Akranesi 
er samvinnuverkefni – allir ættu að 
hafa möguleika til þátttöku í því. 

•	Listir	og	menning	-	Búinn	verði	til	
vettvangur fyrir grasrótarstarf í lista 
og menningarlífi á Akranesi. Tals-
verð gróska er nú þegar í lista- og 
menningarlífi á Skaganum og við 
viljum halda áfram að hlúa að því. 
Við í Bjartri framtíð viljum hvetja 
bæjarbúa til  aukinnar þátttöku í 
lista- og menningarlífi – slíkt eykur 
lífsgæði, gleði og samhug. Það er 
gaman að njóta þess með lífið hefur 
upp á bjóða með sínu fólki!”

Efla þarf ferðaþjónustuna
- Ferðaþjónusta er vaxandi atvinnu-
grein á Íslandi, og erlendum ferða-
mönnum fer mjög fjölgandi. Hægt er 
að segja að Akranes sé ekki ,,í leiðinni“ 
þegar rætt er um ferðamannaiðnaðinn. 
Er vilji hjá Bjartri framtíð til þess að 
bæta þar úr, og þá hvernig?

,,Já, það er eindreginn vilji hjá 

Bjartri framtíð að efla ferðaþjónustu 
á Akranesi. Hér eru fjölmörg tækifæri 
til staðar en við þurfum að skilgreina 
betur hver okkar sérstaða er og hvernig 
við ætlum að markaðssetja Akranes 
sem spennandi áfangastað fyrir jafnt 
erlenda sem innlenda ferðamenn. 
Náttúran á Akranesi og í nágrenni, 
fjörurnar, sjórinn, skógræktin í Garða-
lundi og Safnasvæðið bjóða t.d. upp á 
fjölmarga möguleika í fræðslutengdri 
ferðaþjónustu fyrir alla aldurshópa. 
Það þurfa að vera til staðar ákveðnir 
seglar til að laða fólk að og innviðirnir 
þurfa að vera traustir til að ferðaþjón-
ustutengd starfsemi nái að festa hér 
rætur. Aukinni ferðaþjónustu fylgja 
fjölbreytileg störf og betri jarðvegur 
fyrir ýmsa starfsemi tengda lista- og 
menningarlífi þannig að heimamenn 
jafnt sem gestir ættu að njóta góðs af.”
- Teljið þið atvinnuástandið á Akra-
nesi vera gott, eða má þar bæta um? 
Hvernig?

Vilborg segir að þó atvinnuleysi 
mælist tiltölulega lágt á starfssvæði 
Vinnumálastofnunar á Vesturlandi, 
sem Akranes tilheyrir, segi það 
ekki alla söguna. Á næstu vikum og 
mánuðum fjölgi t.d. verulega í hópi 
þeirra sem eru að missa rétt til at-
vinnuleysisbóta og eiga því ekki önnur 
úrræði en framfærslu hjá sveitarfé-
laginu fái þeir ekki vinnu.

,,Það eru því allt í senn fjárhagslegar, 
siðferðilegar og félagslegar ástæður til 
þess að setja atvinnumál og fjölgun 
atvinnutækifæra á oddinn. Hér vantar 
fleiri störf fyrir háskólamenntað fólk 
og fjölbreytileikinn mætti vera meiri 
fyrir þann hóp jafnt sem ófaglærða. 
Við leggjum því áherslu á að efla 
frumkvöðlastarf í bænum og styðja við 
sprotafyrirtæki til að bæta úr þessu,” 
segir Vilborg Þórunn Guðbjartsdóttir.

,,Þegar að gatnaviðhaldi kemur viljum við að það 
verði gert með blandaða umferð í huga”
- segir Þröstur Þór Ólafsson Vinstri grænum

Þröstur Þór Ólafsson skipar efsta 
sætið á lista Vinstri -  grænna 
á Akranesi, en hann hefur setið 

í bæjarstjórn á yfirstandandi kjör-
tímabili. Vinstri grænir mælast með 
fremur lágt fylgi um þessar mundir og 
ef það væru úrslit kosninganna væri 
þeirra maður fallinn úr bæjarstórn, en 
þar var VG með einn mann.Þröstur 
Þór segir það liggja í hlutarins eðli að 
Vinstri grænir leggji mesta áherslu á 
velferðarmál og umhverfismál.

,,Við erum með leikskóla og grunn-
skóla hér á Akranesi í fremstu röð 
sem hafa komið afar vel út í foreldra-
könnunum og hjá menntamálaráðu-
neytinu. Ég mundi segja að leikskól-
arnir væru perlurnar okkar sem við 
stöndum dyggan vörð um. Við viljum 
líka hlúa að allri þjónustu sem er hér 
til staðar, t.d. gagnvart fötluðum en 
þar má auðvitað gera betur. Við tókum 
við þessari þjónustu frá ríkinu og það 
er ekki komin enn fullmótuð reynsla 
af því en því miður hefur þessu ekki 
fylgt þeir fjármunir sem þarf að til 
þess að reka þjónustu við fatlaða enn 

betur. Þar kemur upp spurning um 
samþættingu þjónustu sem hægt verði 
að sníð af þá hnökra sem hafa verið 
á þessu yfirfærslu frá ríkisvaldinu. 
Raunar má segja að við viljum bæta allt 
sem viðkemur mannlegu umhverfi.”
- Umhverfismál hafa verið ykkur hug-
stæð á landsvísu en hvernig er þessum 
málum háttað hér á Akranesi?

,,Þau mál eru í þokkalegum farvegi 
en það má bæta neðri bæinn töluvert, 
laga svolítið til svo ásýndin á þeim bæj-
arhluta verði svolítið fallegri. Það eru 
auðvitað margir í neðri bænum að hafa 
huggulegt í kringum sig, en svo eignast 
Íbúðalánasjóður hús inni í miðri götu 
sem er illa við haldið, og þar mætti 
auðvitað kanna hvort möguleiki væri 
á að lækka íbúðarverðið svo einhver 
hefði efniá að kaupa það til að gera upp 
og þar með hressa upp á heildarsvip 
götunnar. Við viljum að þegar viðrar 
til að standa í gatnaviðhaldi að það 
verði ráðist í það þar sem ástand gatna 
er verst. Fjármunir bæjarins hafa farið 
í að borga niður skuldir og standa á 
bremsunni hvað var fjárfestingar.

Þegar að því gatnaviðhaldi kemur 
viljum við að það verði gert með 
blandaða umferð í huga, þ.e. að bíll-
inn verður ekki endilega látinn hafa 
skilyrðislausan forgang, það verði gert 
ráð fyrir umferð hjólandi ekki síður. 
Hjólastígar eru margir í efri bænum 
og við erum stolt af því en neðri hluti 
bæjarins hefur farið svolítið varhluta 
af þeirri þróun.”

Sárt að þurfa að  
horfa á eftir Sements- 
verksmiðjunni
Þröstur Þór segir það vera mikla synd 
, raunar sárt, að þurfa að horfa á eftir 
einni stærstu lífgjöf Akurnesinga fyrr 
á árum sem er Sementsverksmiðjan 
sem er barn síns tíma, en er byggð á 
kolröngum stað í perslu bæjarins, og 
í besta byggingarlandi við Faxaflóa. 
Þegar verksmiðjan var reist var fyrst og 
fremst hugsað um að starfsmenn gætu 
hjólað heim í mat. ,,Það var haldinn 
fjölmennur íbúafundur um Sements-
verksmiðjureitinn og þar kom skýrt 
fram að þarna vill fólk hafa blandaða 

byggð með þjónustu og gott aðgengi að 
Langasandi. Við í VG viljum að þarna 
verði unnið að skipulagi í sátt við alla 
og þarna verði ekki háreist byggð. Við 
eigum land og byggingalóðir á öðrum 
svæðum svo við þurfum ekki að flýta 
okkar þarna.”
- Atvinnuástand á Akranesi hefur verið 
gott, en verður það til lengri tíma?

,,Auðvitað er stóriðjan á Grundar-
tanga okkur mikilvæg en ekki má 
gleyma að nálægðin við Reykja-
vikursvæðið er mikilvæg, góðar sam-
göngur með strætó, en hjá ýmsum 
er  það huglægt að það sé lengra frá 
Reykjavík til Akranes en öfugt! At-
vinnuástandið er gott en mætti vera 
betra, og þar viljum við stimpla okkur 
enn betur inn í ferðamálin og ná til 
okkar eitthvað af þeim ferðamönnum 
sem fara hér fram hjá. Hér á Akra-
nesi er ýmislegt að sjá, margt af því 
mætti kalla vel falið leyndarmál, eins 
og t.d. fjöbreyttni strandanna og allt 
fuglalífið.”
- Ertu sæmilega bjartsýnn á gengi VG 
í komandi kosningum?

,,Við vonumst til að ná inn tveimur 
bæjarfulltrúum, en fáum varla eins 
góða kosningu og fyrir fjórum árum, 
enda nutuð við þá góðs af ástandinu í 
þjóðfélaginu. Við förum í þessa kosn-
ingabaráttu með lágstemmd loforð, 
við ætlum ekki að vera með langan 
loforðalista, lofa byggingum sem við 
vitum að ekki verður hægt að standa 
við. Við getum starfað með hverjum 
sem er eftir kosningar, það er bara gott 
fólk í framboði, en vonandi verður 
áfram sama samstarf, við þekkjum það 
af góðu einu, en enginner útilokaður,” 
segir Þröstur Þór Ólafsson.

FRAMBOÐIN TIL BÆJARSTJÓRNAR Á AKRANESI

Vilborg Þórunn Guðbjartsdóttir.

Þröstur Þór Ólafsson.
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,,Okkar helsti fókus er á fjölskylduna 
og við viljum brúa bilið betur 
milli fæðingarorlofs og leikskóla”
- segir Ingibjörg Valdimarsdóttir Samfylkingunni

Ingibjörg Valdimarsdóttir leiðir 
lista Samfylkingarinnar við bæj-
arstjórnarkosningar á Akranesi. 

Samfylkingin hefur setið í meirihluta 
bæjarstjórnar með Framsóknar-
flokknum og Vinstri grænum á yfir-
standandi kjörtímabili. Björt framtíð 
hefur ekki áður boðið fram lista til 
bæjarstjórnar og hlýtur því að vera 
stærsta spurningarmerkið um fylgi 
flokkanna í lok þessa mánaðar. 
- Fylgi Samfylkingarinnar hefur 
mælst nokkuð en þó ekki eins mikið 
og reyndist fyrir fjórum árum síðan. 
Eru þær spár í takt við ykkar væntingar 
um kjörfylgi, og hvað stefnir Samfylk-
ingin á að fá marga bæjarfulltrúa í 
bæjuarstjórn Akraness?

,,Við pössum okkur á að stjórnast 
ekki af skoðanakönnunum,” segir 
Ingibjörg Valdimarsdóttir. ,,Við erum 
búin að einbeita okkur að því að borga 
niður skuldir Akraneskaupstaðar á 
þessu kjörtímabili og það hefur 
gengið ágætlega. Við ætlum að gera 
okkar besta í þessari kosningabaráttu, 
vinna vel og með jákvæðni og gleði að 
leiðarljósi. Það á engin atkvæði fólks-
ins, það þarf að vinna fyrir þeim. Við 
erum ekki með formleg markmið um 
fylgi né bæjarfulltrúa. Við leggjum 
okkur mikið fram og vonandi upp-
skerum við vel.”

- Hvaða málefni setjið þið á oddinn í 
þessari kosningabaráttu og fyrir hverju 
viljið þið í upphafi næsta kjörtímabils 
beita ykkur fáið þið til þess fylgi, hvort 
sem er í meirihluta- eða minnihluta í 
bæjarstjórn Akraness?

,,Það er fjölmargt sem okkur langar 
til að koma í verk á næsta kjörtímabili. 
Okkar helsti fókus er á fjölskylduna. 
Þar má nefna að við viljum brúa 
bilið betur milli fæðingarorlofs og 
leikskóla.  Til að öll börn hafi jafnan 
aðgang að íþróttum og tómstundum 
viljum við hækka upphæð tómstu-
daávísunar umtalsvert, eða í 40.000 
á kjörtímabilinu. Einnig teljum við 
mikilvægt að allir hafi jafnan aðgang 
að skólamáltíðum og viljum því lækka 
verðið á þeim um þriðjung á kjör-
tímabilinu án þess þó að það komi 
niður á gæðum þeirra. Mikilvægt 
verður á kjörtímabilinu að hefja um-
ræðu við bæjarbúa og fagmenn um 
framtíðarskipulag skólamála lausn á 
húsnæðisvanda þeirra.   Við viljum 
einnig leggja áherslu á að fegra bæinn 
okkar m.a. með viðhaldi á fasteignum 
og götum bæjarins.  Við viljum leggja 
áherslu á að styrkja heimaþjónustu 
og heimahjúkrun fyrir aldraða þar 
sem það er ört stækkandi hópur í 
samfélaginu.  Þetta viljum við gera á 
skynsaman hátt og án þess að stofna 

til frekari skulda bæjarsjóðs. Almennt 
viljum við vinna sem flest í samvinnu 
með bæjarbúum og teljum mikilvægt 
að við tölum saman um stór stefnumál 
þannig að sem flestir komi að málum.  
Þetta eru einungis nokkur dæmi um 
stefnumál okkar en nánari upplýs-
ingar um þau er hægt að finna á vef 
okkar www.xsakranes.is ásamt frekari 
upplýsingum um framboðið.”

Ferðaþjónustan er lykilat-
vinnugrein
- Ferðaþjónusta er vaxandi atvinnu-
grein á Íslandi, og erlendum ferða-
mönnum fer mjög fjölgandi. Hægt er 
að segja að Akranes sé nokkuð úr leið 
þegar horft er til umferðarinnar um 
hringveginn, en leið flestra sem koma 
frá Hvalfjarðargöngunum liggur beint 
upp í Borgarfjörð. Er vilji hjá Samfylk-
ingunni að hafa þarna áhrif til þess auð 
auka m.a. straum erlendra ferðamanna 
á mörg merk söfn á Akranesi, og þá 
hvernig?

Ingibjörg segir að Samfylkingin 
vilji líta á ferðaþjónustu sem eina af 
lykilatvinnugreinum sveitarfélagsins. 
Á þessu kjörtímabili hafi verið settur 
á laggirnar starfshópur í atvinnu- og 
ferðamálum sem hefur haft það hlut-
verk m.a. að setja stefnu í þessum 
málum. ,,Við héldum opinn fund með 

bæjarbúum um uppbyggingu atvinnu-
lífs og þar komu ferðamálin sterk inn 
og fengum við marga góða punkta til 
að vinna með í stefnumótuninni sem 
við erum að leggja lokahönd á þessa 
daganna.  Til að leggja enn frekari 
áherslu á að uppbyggingu ferðamál-
anna og að koma Akranesi á kortið 
höfum við nýráðið ferðamálafulltrúa 
sem hóf störf núna í byrjun maí og er 
það hans hlutverk að halda utan um 
þessi mál hjá bænum. Við viljum t.d. 
byggja Breiðina upp sem aðdráttarafl 
fyrir bæjarbúa og ferðamenn og nýta 
og efla þannig það aðdráttarafl sem 
vitarnir okkar hafa nú þegar.  Til að 
laða að fólk erum við að setja af stað 
markaði í sumar og höfum við áhuga 
á að halda því áfram ef vel tekst til í 
sumar og byggja þannig bæinn upp 
sem markaðs- og verslunarbæ. Einnig 
teljum við að mikilvægt sé að tryggja 
ávallt góðar og ódýrar almennings-
samgöngur til og frá bænum.” 
- teljið þið atvinnuástandið á Akra-
nesi vera gott, eða má þar bæta um? 
Hvernig? Mun aukin stóriðjustarfsemi 
á Grundartanga reynast segull fyrir 
ungt fólk annars staðar að af landinu 
til að setjast að á Akranesi, ef atvinnu-
tækifæri bjóðast?

,,Atvinnuástand á Akranesi er 
nokkuð gott, ef litið er til landsmeð-

atals þó vantar okkur fleiri ákveðin 
störf eins og fyrir háskólamenntaða 
og konur. Grundartangasvæðið skiptir 
okkur mjög miklu máli og er spennandi 
uppbygging þar framundan, sem ætti 
að kalla á mörg sérfræðistörf og auka 
fjölbreyttni. Þessi uppbygging mun 
styrkja atvinnulífið á Akranesi enn 
frekar. Starfsemi Heilbrigðisstofnunar 
á Akranesi skiptir okkur einnig mjög 
miklu máli og þurfum við að styðja 
við þá starfsemi eins og við getum. 
Við erum með mikið af góðum stofn-
unum, rekna af sveitarfélagi og ríki og 
þær skipta okkur miklu máli.   Eins 
eru mörg mjög öflug fyrirtæki á Akra-
nesi sem eru að gera það gott bæði 
innanlands og erlendis, því má ekki 
gleyma.  Mikilvægt er að við hjálp-
umst að við að byggja upp það sem 
við höfum núþegar í bænum ásamt því 
að vera stöðugt á varðbergi gagnvart 
nýjungum og nýsköpun og vera virk 
í að hvetja og aðstoða frumkvöðla,” 
segir Ingibjörg Valdimarsdóttir.

,,Á næsta kjörtímabili þurfum við  
að fegra ásýnd bæjarins, hluta hans hefur  
sárlega skort viðhald gatna og mannvirkja”
- segir Ólafur Adólfsson Sjálfstæðisflokki

Ólafur Adólfsson lyfsali sem 
rekur Apótek Vesturlands á 
Akranesi leiðir lista Sjálfstæð-

ismanna á Akranesi við næstu bæjar-
stjórnarkosningar. Ólafur er uppalinn 
í Ólafsvík, en hefur búiið með hléum 
á Akranesi fyrr á árum, kom áður til 
Akraness og spilaði með Akranesliðinu 
í fótbolta á sigurgöngu þess á árunum 
eftir 1991.,

,,Það er kostur að búa svona nálægt 
höfuiðborgarsvæðinu þar sem hægt 
er aðsækja alla þjónustu sem þar er fá 
með lítilli fyrirhöfn, ef hana er ekki að 
finna hér á Skaganum. Þú hefur alla 
kosti landsbyggðarinnar með því að 
búa hér á Akranesi, afar hentugt stærð 
af bæjarfélagi, maður þekkir marga þó 
kannski ekki alla og því heldur fólk 
mjög vel utan um hvert annað, í bestu 
merkinu þess orðs. Ég fann mjög vel 
fyrir því á sínum tíma eftir að Apótek 
Vesturlands var stofnað og Lyf & heilsa 
reyndi að koma okkur af markaðnum 

með undirboðum. Í því máli kristallað-
ist samtakamáttur Skagamanna. Sam-
heldnin er góð og öll þjónusta er góð, 
góðar verslanir, heilsugæslu, sjúkrahús 
og góða skóla. Svo er hér framhalds-
skóli, Fjölbrautaskóli Vesturlands, en 
hann sækja nemendur víða af, þó flestir 
af Vesturlandi. Íþróttalífið er mjög öfl-
ugt,” segir Óafur.
- Þú leiðir lista Sjálfstæðismanna á 
Akranesi. Hefur það lengi blundað í þér 
að taka virkan þátt í bæjarpólitíkinni?

,,Ég hef alltaf haft áhuga á pólitík og 
pabbi og mamma studdu bæði Sjálf-
stæðisflokkinn en afar mínir báðir 
voru alveg grjótharðir vinstrimenn. 
Það voru því oft mjög skemmtilegrar 
umræður á mínu æskuheimili. Annar 
afi minn hafði ákveðnar skoðanir á 
Sjálfstæðisflokknum sem hann kall-
aði ævinlega auðvaldið. Þegar þú gefur 
kost á þér til pólitískra starfa ertu þar 
með þjónn fólksins og verður að vera 
undir það búinn að mæta stundum 

hörðum spurningum eða andstæði, 
jafnvel úr eigin röðum. En ef ég fæ 
brautargengi í kosningunum er ég ekki 
bara að starfa fyrir Sjálfstæðisflokkinn, 
ég er að starfa fyrir alla Skagamenn 
hvar sem þeir svo standa.”
- Sjáfstæðismenn eru með tvo bæjarfull-
trúa og skoðanakannanir benda til góðs 
gengis. Hverjar eru ykkar væntingar 
hvað varðar fjölda bæjarfulltrúa?

,,Við reynum auðvitað að vinna fylgi 
sem flestra, en við eru ekki sátt við það, 
viljum fá fleiri bæjarfulltrúa og stefnum 
ótrauð að þriðja manninnum. Ef fólk 
vill að Sjálfstæðisflokkurinn hafi veru-
leg áhrif í bænum á næsta kjörtímabili, 
það viljum við og þurfum fjórða mann-
inn í bæjarstjórn. Sjálfstæðisflokkurinn 
hefur verið einn í minnihluta á þessu 
kjörtímabili. Ég veit ekki hvort það 
er slæmt en það hefur visslega gefið 
honum ákveðna sérstöðu.

Á næsta kjörtímabili þurfum við 
fegra ásýnd bæjarins, hluta hans 

hefur sárlega skort viðhald gatna og 
mannvirkja og það þarf að bæta ef við 
ætlum að gera okkur gildari í ferða-
þjónustu, sem er ekki mikil hér í dag, 
en ætti að vera mun meiri, og verður 
það vonandi með samstilltu átaki. Þar 
eru mikil tækifæri sem við verðum 
að nýta og bæjarstjórn á að styðja við 
bakið á með einhverjum hætti. Hér 
eru nokkrir seglar. Við erum með t.d. 
ótrúlega fjölbreyttar fjörur, Langasand, 
brim út við vitann þegar þannig viðrar 
og svo safnasvæðið og svo ýmiss sterk 
atvinnufyrirtæki sem eru að gera frá-
bæra hluti sem gaman væri að getað 
kynnt fyrir ferðamönnum. Hér er stutt 
í hvalaskoðun.”

Sjúkrahúsið á Akranesi 
varasjúkrahús fyrir höfuð-
borgarsvæðið
Ólafur segist fullviss um að hið góða 
atvinnulíf á Akranesi haldist,starf-
semin á Grundartanga á bara eftir að 

efast, fiskvinnslan er að eflast og það 
sama megi segja um útgerðina. Ólafur 
telur að sjúkrahúsið á Akranesi ætti að 
vera varasjúkrahús fyrir höfuðborgar-
svæðið með fullbúna skurðstofu og 
fæðingardeild, ekki langt að fara af 
höfuðborgarsvæðinu og á Akranesi 
starfi frábærir heilbrigðisstarfsmenn. 
Þegar fleiri átti sig á þessari staðreynd 
muni fleiri kjósa að flytja búferlum 
tilAkranes ef hentug störf eru í boði. 
Ef hér skapast einnig fleiri atvinnu-
tækifæri fyrir háskólamenntað fólk 
verður hér enn öflugra samfélag sem 
verður mjög eftirsótt til búsetu og litið 
verður til hvaðanæva af landinu,” segir 
Ólafur Adólfsson.

FRAMBOÐIN TIL BÆJARSTJÓRNAR Á AKRANESI

Ingibjörg Valdimarsdóttir.

Ólafur adólfsson.
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Hafðu samband og við reiknum út 
fyrir þig mögulegan orkusparnað þér 
að kostnaðarlausu. 

Höldum kynningar fyrir sveitafélög, 
sumarbústaðarfélög og aðra sem 
þess óska.
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Skólanefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga:

Skilgreina þarf hlutverk hagsmunaaðila um starfsþróun

Á síðasta fundi skólamálanefndar 
Sambands íslenskra sveitarfé-
laga voru lögð voru fram þrjú 

skjöl til umræðu. Skilgreiningar á starfs-
þróun, drög að starfsáætlun fagráðs og 
skilgreiningar á hlutverkum hagsmuna-
aðila um starfsþróun. Mikil umræða 
spannst um málin og ljóst er að skoða 
þarf gaumgæfilega hvernig sambandið 
skilgreinir hlutverk sitt þegar kemur að 
stefnumótun í þessum efnum. Ákveðið 
var að festa í sessi fundi Menntavísinda-

sviðs Háskóla Íslands og skólanefndar 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
funda með reglulegum hætti. Jóhanna 
Einarsdóttir, forseti Menntavísinda-
sviðs Háskóla Íslands, skýrði frá því að 
ákvörðun hefði verið tekin um að bjóða 
að nýju diplómanám í leikskólakennara-
fræðum og leggja jafnframt áherslu á að 
bjóða í auknum mæli starfstengt nám 
til þess að auka menntunarstig á leik-
skólum. Var því fagnað og áhersla lögð 
á mikilvægi samstarfs við sveitarfélög 

þegar kemur að framkvæmdinni þar 
sem það kallar á margvíslegar ráð-
stafanir svo losa megi um fólk vegna 
náms og tengja þurfi námið réttindum 
og kjörum. Margt fleira bar á góma, 
þ. m. t. vettvangsnám og starfsþróun. 
Varðandi vettvangsnámið kom fram 
þegar eftir því var leitað að Mennta-
vísindasvið hefur gefið út leiðbeinandi 
álit til skóla sem taka við nemum að 
greiðslur vegna þeirra gangi til leið-
sagnarkennara. Fram kom að þessi 

ákvörðun gengur þvert gegn áliti sem 
Sambandið hefur gefið út og var gerð 
athugasemd við þetta fyrirkomulag af 
hálfu skólamálanefndar. 

Niðurstöður  
PISA-könnunar
Niðurstöður PISA rannsóknar sem gerð 
var 2012 voru teknar til umfjöllunar 
en Valgerður Freyja Ágústsdóttir sér-
fræðingur á hag- og upplýsingasviði 
Sambandsins kom á fundinn. Rætt var 

um PISA vítt og breitt og mögulegar 
skýringar á slökum árangri nemenda á 
móti góðri líðan þeirra og viðhorfum 
til skóla. Þetta ætti að fara saman. 
Áhyggjur komu fram af auknum mun 
milli landsbyggðar og höfuðborgar-
svæðis og frammistöðu drengja og 
stúlkna. Rifjað var upp að í kjölfar 
PISA 2006 ákvað þáverandi mennta-
málaráðherra að skipa starfshóp með 
það markmið að bæta árangur í skóla-
starfi, sem ekki varð þó af. Kallað er 
eftir því að slík vinna hefjist án tafar. 
Skólamálanefnd mun fjalla ítarlegar um 
PISA og mögulegar aðgerðir til þess að 
snúa þessari þróun við. 

,,Er á lista með hópi ungra manna 
og kvenna sem brenna í skinninu 
að fegra og lífga upp á bæinn sinn”
- segir Ingibjörg Pálmadóttir sem leiðir lista Frjálsra með Framsókn á Akranesi

Ingibjörg Pálmadóttir, hjúkrunar-
fræðingur og fyrrverandi ráðherra, 
leiðir lista Frjálsra með Framsókn 

á Akranesi fyrir sveitarstjórnarkosn-
ingarnar í lok þessa mánaðar. Ingibjörg 
sat í bæjarstjórn Akraness 1982 – 1991, 
var alþingismaður 1991 til 2001 og 
heilbrigðisráðherra 1995 til 2001. Síðan 
hún hætti á þingi hefur hún unnið ýmis 
störf, meðal annars fyrir Velferðarsjóð 
barna, fyrir Landspítalann og er nú 
formaður stjórnar Hjálparstarfs kirkj-
unnar.

Það kom mörgum á óvart að Ingi-
björg skyldi taka þetta sæti á listanum, 
er eftir því var leitað við hana. Ungi 
maðurinn Jóhannes Karl Guðjónsson 
sem fékk það hlutverk að bæta fólki 
með sér á listann var búinn að koma 
til hennar ótal sinnum áður en hún 
,,játaðist honum”. Hann taldi, ásamt 
sínu fólki, að reynsla hennar úr ýmsum 
störfum í þjóðfélaginu gæti komið að 
notum fyrir Akranesbæ.
- Eru einhver mál eða málaflokkar sem 
þú munt beita þér sérstaklega fyrir ef þú 
nærð kjöri sem bæjarfulltrúi?

,,Ég held að það sé mikilvægt alls 
staðar í stjórnsýslunni að forgangsraða 
verkefnum enda er ekki hægt að gera 
alla hluti í einu. Árangurinn verður 
hins vegar miklu meiri ef þú ákveður 
að framkvæma verkefnin í einhverri 
ákveðinni röð. Ég tel það mjög brýnt 
að fegra gamla bæinn og færa meira 
líf í hann en nú opnast líka miklir 
möguleikar á sementsverksmiðju-
reitnum.

Atvinnulífið hér er öflugt en við 
eigum mikið verk eftir að vinna á 
ýmsum sviðum svo sem í ferðaþjón-
ustunni. Við erum vel í sveit sett og 
eigum að nýta okkur það betur og ég 
hef mikinn áhuga á að auka samstarf 
við Hvalfjarðarsveit og sveitinar allar 
hér í kring. Þeir geta boðið ,,beint frá 
býli” og gera það og við getum boðið 
,,beint úr sjó” svo eitthvað sé nefnt. 
Hér eru t.d. sjávarútvegsfyrirtæki 
með margþætta starfsemi, Akraborgin, 
Vignir H. Jónsson, Norðanfiskur að 
ógleymdum HB Granda. Einnig er í 
þessum ferðamálaefnum sjálfsagt að 
nefna ýmsar nærtækar náttúruperlur 

svo sem Langasand, Akrafjallið, svæðið 
við Elínarhöfða og vitana á Breið og 
Suðurflös. Margt finnst hér fyrir bragð-
lauka allra og margt er sem gleður 
augað og freistar gesta og gangandi á 
ýmsan máta.

Þrátt fyrir gott atvinnuástand er hér 
fólk sem er búið að vera atvinnulaust 
of lengi og til þessa fólks þurfum við 
virkilega að líta og hjálpa því að komast 
aftur inn í atvinnulífið. Það er brýnt 
verkefni,” segir Ingibjörg.

,,Fyrir erlendra jafnt sem innlenda 
ferðamenn væri það alveg frábært að 
sigla hingað upp á Akranes í góðu 
veðri og til stuttrar kynningar eða í 
sjóstangaveiði, svo eitthvað sé nefnt. 
Vísi að þessu síðastnefnda sjáum við 
e.t.v. strax í sumar.”

Eftirsóknarvert að  
búa á Akranesi
Ingibjörg segir Akranes eiginlega vera 
vel varðveitt leyndarmál og margir 
átti sig ekki á því hvað þetta er góður 
bær og hvað það er eftirsóknarvert 
fyrir fjölskyldufólk að búa hér. Hér er 

mjög góð heilbrigðisþjónusta, góðir 
leikskólar, grunnskólar, framhalds-
skóli og tónlistarskóli og afar öflugt 
íþróttastarf en það er þó ekki svo að 
það megi ekki bæta það. Hér er hægt að 
fá byggingarlóðir og einnig er nokkuð 
um íbúðir á söluskrá. Akranesbær þarf 
að huga að leigumarkaðnum og efla 
hann með einhverjum hætti því unga 
fólkið á margt hvert í erfiðleikum með 
að kaupa íbúð í dag eins og ástandið er 
á fjármálamarkaðnum.”

Horfa til meiri  
samvinnu sveitarfélaga
- Sameiningarmál sveitarfélaga hafa oft 
borið á góma á Vesturlandi. Er það mál 
algjörlega úr sögunni?

,,Það verða aldrei nein sveitarfélög 
neydd til sameiningar hér. Akurnes-
ingar eiga meira að horfa til samvinnu 
við nágrannasveitarfélögin, við erum 
stærsta sveitarfélagið og það kann að 
vera viss ógn fyrir minni sveitarfélag að 
taka slíkar viðræður upp við okkur. Við 
eigum frekar að efla þessa samvinnu 
sem þegar er mikil.”

- Hverjar eru væntingar Frjálsra með 
Framsókn í kosningunum í lok þessa 
mánaðar?

,,Á listanum er margt ungt fólk sem 
er framtíðin hér á Akranesi, áhugasamt 
og kröftugt fólk sem býður fram starfs-
krafta sína. Við erum fyrst og fremst 
með væntingar um ákveðin málefni 
sem við viljum sjá í höfn og vissulega 
er hugsað um hvað kemur upp úr 
kjörkössunum. Við höfum áhuga á að 
hafa áhrif og að vinna sem best fyrir 
Akranes. Mín hefur verið ánægjan að 
kynnast aftur bæjarmálunum og öllu 
þessu unga fólki sem vill vinna Akra-
nesi vel,” segir Ingibjörg Pálmadóttir.

Ingibjörg Pálmadóttir.
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Varaaflgjafar
Verndaðu viðkvæman búnað fyrir rafmagnsleysi og 
spennuflökti.

Þegar rafmagn fer skyndilega af eða spenna er óstöðug getur 
það valdið skemmdum á viðkvæmum búnaði eins og tölvum, 
vinnustöðvum, búðarkössum, posum, skjáum, tölvukerfum, 
samskiptabúnaði og símkerfum. 

Við bjóðum vandaða varaaflgjafa frá Socomec. 
Socomec hefur áratuga reynslu af framleiðslu 
varaaflgjafa og úrvalið er fjölbreytt. 

Hafðu samband og fáðu ráðgjöf hjá sölumönnum okkar.
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Lögreglumessa í Akraneskirkju
Lögreglumessa var haldin í 

Akraneskirkju 1. maí sl. Sr. 
Eðvarð Ingólfsson þjónaði 

fyrir altari, ræðumaður var Theó-
dór Þórðarson yfirlögregluþjónn 
og Lögreglukór Reykjavíkur söng 
undir stjórn Tómasar Guðna Egg-
ertssonar. Lögreglukórinn hvatti 
sérstaklega lögreglumenn, fjöl-
skyldur þeirra og samstarfsfólk í 
lögreglunni til að fjölmenna og taka 
þátt í þessum hátíðlega viðburði. 
Að lokinni messu var boðið upp 
á kaffiveitingar í safnaðarheimili 
kirkjunnar. 

Stykkishólmur verður 
plastpokalaust samfélag
Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar 

hefur samþykkt tillögu bæj-
arráðs að stefnt skuli að því 

að Stykkishólmsbær verði plastpoka-
laust samfélag í náinni framtíð. Ekki 
er tilgreint að öðru leiti hvernig fram-
kvæmd þessarar samþykktar verði í 
framkvæmd en vissulega er þetta mjög 
umhverfisvæn ákvörðun. Á hverju 
sumri leggur fjöldi ferðamanna leið 
sína í Stykkishólm, bæði til að skoða 
þennan fallega bæ og eins að taka far 
með Breiðafjarðarferjunni til Flateyjar 
eða alla leið á Brjánslæk á Barðaströnd. 
Á að meina þessu fólki að halda á plast-
poka þegar það kemur í bæinn? Vissu-
lega verður fróðlegt að fylgjast með 
framvindu þessa máls. 

Ár hvert enda átta  
milljarðar plastpoka  
í ruslinu í Evrópu
Flestir burðarpokar úr plasti eru aðeins 
notaðir einu sinni – í um 20 mínútur 
að meðaltali - en þeir brotna ekki niður 
lífrænt, heldur molna áhundruðum ára 
í smærri einingar sem að endingu verða 
að svokölluðu plastryki. Plastrykið 
endar í sjónum og blandast loks við 
fæðu fugla og fiska og mengar þannig 
alla fæðukeðjuna og vistkerfið. Plast-
pokar sem velkjast á landi og sjó stofna 

dýralífi einnig í hættu en plastrusl í 
hefur verulegan kostnað í för með sér. 
Þannig er áætlað að kostnaður útgerða 
í Skotlandi vegna plasts, sem flækist í 
veiðarfæri, skrúfur, vatnsinntök o. fl. , 
samsvari um 5% af tekjum útgerðarfyr-
irtækjanna. Þegar hafa nokkur ríki náð 
umtalsverðum árangri í að draga úr 
plastpokanotkun og talið er að ef fleiri 
færu að ráði þeirra væri hægt að draga 
úr heildarnotkun plastpoka í Evrópu 
um allt að 80%. 

Plastpokar eru í dag hluti af því 
sem venjuleg heimili nota. Eru þeir 
nauðsynlegir?

Lögreglukórinn við alþingishúsið sem þeir gæta oft þegar ekki er verið að 
skemmta landanum með söng.

Borgarbyggð:

Endurmenntun starfs- 
manna sveitarfélagsins efld
Undanfarið hefur verið unnið 

að því að efla endurmenntun 
starfsmanna Borgarbyggðar 

til að gefa sem flestum kost á að bæta 
við sig menntun og þekkingu. Á síð-
astliðnu ári var gerður samningur 
við Mannauðssjóð Kjalar, Starfs-
menntasjíóð og Símenntunarmið-
stöðvar Vesturlands „Fræðslustjóra 
að láni. „Í samningnum fólst m. a. 
að Símenntunarmiðstöð Vesturlands 

vann þarfagreiningu fyrir fræðslu 
meðal starfsmanna sveitarfélagsins 
sem eru í Stéttarfélagi Vesturlands 
og Kili, en u. þ. b. helmingur starfs-
manna sveitarfélagsins eru í þessum 
félögum. Í kjölfar þarfagreiningar 
var síðan unnin fræðsluáætlun þar 
sem gerðar eru tillögur að ýmsum 
námsskeiðum fyrir starfsmennina. 
Á vormánuðum verður boðið upp 
á námskeið. 

Varða skammt frá Brákarsundi í Borg-
arnesi sem á stendur: ,,Hér drekkti 
Skalla-Grímur Brák.”



GRÁSLEPPA
Kaupum ferska óskorna 
Grásleppu um allt land.

 
Tökum einnig verkuð 
hrogn til út�utnings.

 
 

Fiskislóð 34, 101 Reykjavík
Sími 520-7302 (Ragnar)

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

LAGNALAGINN, 
PÍPARINN ÞINN

Fagmennska  • Snyrtimennska  • Áreiðanleiki  • Traust

Kannaðu málið og bókaðu tíma núna
www.lagnalaginn.is             /lagnalaginn

Sími : 774-7274 (7-PÍPARI)
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Svæðisskipulag Snæfellsness 
2014 – 2026
Meginhlutverk Svæðis-

skipulags Snæfellsness, 
er að leiða byggðaþróun 

á Snæfellsnesi með því að marka og 
festa í sessi sameiginlega framtíðar-
sýn og stefnu sveitarfélaganna um 
umhverfi, atvinnulíf og þekkingu á 
svæðinu. Við svæðisskipulagsgerðina 
var lögð áhersla á að draga upp heild-
stæða mynd af náttúru, menningu og 
sögu Snæfellsness og þeim anda sem 
einkennir svæðið. Var það gert til að 
svæðið í heild fengi sem skýrasta ímynd 
í hugum bæði heimamanna og gesta. Í 
þeim tilgangi var sett fram yfirlit yfir 
auðlindir og verðmæti svæðisins og 
þau gögn birt á vef. Með þessu skap-
aðist mikilvægur grunnur að sameig-
inlegri framtíðarsýn og stefnu um leið 
og gögn voru gerð íbúum aðgengileg.

Þegar dregin hafði verið upp af mynd 
af sérkennum og staðaranda svæðis-
ins var fjallað um hvernig hægt væri 
að vinna með þau og nýta á áhrifa-
ríkan hátt innan ólíkra atvinnugreina, 
t.d. til markaðssetningar eða þróunar 
vöru og þjónustu. Í vinnuhópum voru 
settar fram hugmyndir um stefnu með 
áherslum þar að lútandi og stefna síðan 
mótuð m.a. á þeim grunni. Í skipulags-
vinnunni var sérstaklega skoðað hvernig 
atvinnugreinar gætu unnið saman með 
sérkenni og anda svæðisins, t.d. til að 
þróa nýjar vörur eða nýja þjónustu. Til 
að setja fram hugmyndir um þetta voru 
fulltrúar mismunandi atvinnugreina, 
stofnana og samtaka á svæðinu leiddir 
saman í vinnuhópum. Hlutverk svæð-
isskipulagsins er síðan bæði að festa í 
sessi stefnu um hvernig sveitarfélögin og 
aðrir þeir sem standa munu að svæðis-
garðinum hyggjast stuðla að samvinnu 
atvinnugreina til eflingar byggðar á 
svæðinu og einnig stefnu um hvernig 
stuðlað verður að því að sérstaðan nýtist 
við þróun vöru og þjónustu.

Breið verðmætasköpun
Við mótun svæðisskipulagsins var 
horft til þess hvernig mætti stuðla að 
verðmætasköpun í breiðum skilningi 
þess orðs. Lögð var áhersla á að efn-
isleg og óefnisleg verðmæti megi skapa 
í öllum geirum sem til samans geta 
styrkt og eflt samfélagið til langs tíma 
litið. Þannig má skapa umhverfisleg 

verðmæti, t.d. með því að vernda og 
nýta auðlindir; menningarleg verð-
mæti, t.d. með því að draga fram sögu-
legt samhengi og styrkja sjálfsmynd 
samfélagsins; félagsleg verðmæti, t.d. 
með því að hvetja fólk til dáða og stuðla 
að samvinnu; og síðast en ekki síst 
efnahagsleg verðmæti, t.d. með þróun 
nýrrar vöru, nýrrar þjónustu, nýrra fyr-
irtækja eða eflingu þeirra sem fyrir eru. 
Tækifæri fyrir slíka verðmætasköpun 
geta t.d. verið á sviði miðlunar, fræðslu 
og rannsókna; vöruþróunar, nýsköp-
unar og gæðastýringar eða umsjónar og 
stjórnunar. Áhersla var á að marka al-
menna stefnu um nýtingu auðlinda og 
um umgengni þeirra, til nánari útfær-
slu í aðalskipulagi einstakra sveitarfé-
laga. Einnig var mörkuð almenn stefna 
um þá sameiginlegu grunngerð sem 
talin er nauðsynleg til að styðja við 
heildstæða þróun svæðisins, s.s. vegi, 
göngu- og reiðleiðir, fjarskipti og veitur.

Í anda Evrópska  
landslagssáttmálans

Svæðisskipulagsverkefnið tekur mið 
af Evrópska landslagssáttmálanum. 
Hann hefur það að markmiði að stuðla 
að verndun landslags, stjórnun þess og 
markvissu skipulagi. Einnig er mark-
mið sáttmálans að stuðla að samvinnu 
milli Evrópuríkja í málum sem snúast 
um landslag. Sáttmálinn skilgreinir 
landslag sem „svæði sem fólk skynjar 
og fengið hefur einkenni vegna sam-
spils	náttúrulegra	og/eða	mannlegra	
þátta“ (lauslega þýtt úr ensku útgáf-
unni sem segir: Landscape means an 

area, as perceived by people, whose 
character is the result of the action and 
interaction	of	natural	and/or	human	
factors).  Íslensk stjórnvöld undirrit-
uðu sáttmálann 29.6.2012 og það er 
m.a. á þeim grunni sem svæðisskipulag 
fyrir Snæfellsnes tekur mið af áherslum 
sáttmálans. Með undirritun hans sam-
þykkja þjóðir að:
 I. viðurkenna mikilvægi landslags 

með lagaákvæðum
 II. setja og framfylgja stefnu um 

landslagsvernd, -stjórnun og 
–skipulag

 III. skilgreina ferli sem veitir al-
menningi, sveitarfélögum 
og öðrum hagsmunaaðilum 
möguleika á að taka þátt í að 
móta stefnu og framfylgja 
stefnunni

 IV. tvinna landslagssjónarmið inn í 
skipulagsstefnu og menningar-, 
umhverfis-, landbúnaðar-, vel-
ferðar- og efnahagsstefnu

 V. auka vitund samfélagsins og 
viðeigandi aðila um gildi lands-
lags

 VI. stuðla að þjálfun sérfræðinga 
og uppbyggingu háskóla-
menntunar í landslagsmati, 
stefnumótun, verndun og 
stjórnun

 VII. greina landslag og þá krafta 
sem móta það og breyta því, 
og meta gildi þess, m.a. með því 
að skiptast á reynslu við önnur 
Evrópulönd

 VIII. setja markmið um gæði lands-
lags í samráði við almenning

 IX. framfylgja stefnunni

Séð austur eftir sunnanverði Snæfellsnesi.

Akraneskaupstaður semur við Garðlist ehf. 
Regína Ásvaldsdóttir bæjar-

stjóri Akranesbæjar og Brynjar 
Kjærnested framkvæmdastjóri 

Garðlistar ehf. undirrituðu samning 
þann 2. maí sl. um grasslátt á Akranesi. 
Samningurinn gildir frá undirritun 
til 1. september 2016. Akraneskaup-
staður bauð grassláttinn út í mars 
síðastliðnum og voru tilboð opnuð 
2. apríl. Alls tóku sex fyrirtæki þátt í 
útboðinu og var Garðlist með lægsta 
tilboðið. Garðlist mun sjá um slátt á 
opnum svæðum á Akranesi, meðal 
annars í Garðalundi, á tjaldsvæðinu 
í Kalmansvík, á Garðatúni og Leyn-
isflöt. Fyrirtækið ráðgerir að auglýsa 
eftir starfsmönnum á Akranesi á næstu 
dögum. 

F.v.: íris Reynisdóttir garðyrkjustjóri, Sigurður Páll Harðarson framkvæmdastjóri 
umhverfis- og framkvæmdasviðs, Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri og Brynjar 
Kjærnested framkvæmdastjóri Garðlistar ehf.



    

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Velkomin  í  
Vatnajökulsþjóðgarð!

Á vefnum www.vjp.is má finna allar helstu upplýsingar um Vatnajökulsþjóðgarð

Gestastofur
Gestastofur Vatnajökulsþjóðgarðs eru upplýsinga- og þjónustumiðstöðvar fyrir 
þjóðgarðinn og næsta nágrenni hans. Gestastofurnar eru jafnframt miðstöðvar fræðslu  
þar sem náttúru, menningu og sögu er miðlað til gesta í sýningum, fyrirlestrum og 
gönguferðum með landvörðum. 

Gestastofur þjóðgarðsins eru: skaftafellsstofa í Skaftafelli, snæfellsstofa 
á Skriðuklaustri, Gljúfrastofa í Ásbyrgi og GaMlaBúÐ á Höfn.

Auk gestastofanna er yfir sumartímann starfrækt upplýsingastofa á kirkjubæjarklaustri.   

upplifÐu æVintýri í VatnajökulsþjóÐGarÐi!
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,,Óraði ekki fyrir að bæir gætu orðið vatnslausir 
á sumrin sökum þess að þeir eru ekki 
tengdir inn á vatnsveitukerfi sveitarfélagsins”
- segir Guðrún Dadda Ásmundardóttir iðjuþjálfi

Nú nálgast óðum sveitarstjórn-
arkosningar og það setur 
hug minn á flug því ég hef 

allan hug að leggja mitt af mörkum 
til að gera Hvalfjarðarsveitina góðu 
að enn betra samfélagi. Það stefnir í 
persónukjör hér í sveitinni og fagna 
ég því mjög. Það er einstakt að upplifa 
hversu sterk samstaða hefur myndast í 
sveitinni um að láta persónukjör verða 
að veruleika. Bæði er ég stolt af að 
vera hluti af svo frábæru samfélagi 
og að það styrkir trú mína á því að 
það er hugur í íbúum samfélagsins 
að nú  sé tími umbóta og þróunar 
kominn. Við búum í einstakri sveit 
og því þarf að nálgast stjórnsýslu 
hennar  með sérstökum hætti – hætti 
sem einkennist af hugrekki og metn-
aði til að gera gott enn betra. En líka 

hugrekki til að breyta til, að nálgast 
þróunina út frá þeirri staðreynd að við 
erum orðin fjölbreytt fjölmenningar-
samfélag sem krefst þar af leiðandi 
nýrrar hugsunar, nýrra leiða en í takt 
við hið gamla góða. Tvö orð koma 
til mín í hugleiðingum mínum um 
málefni Hvalfjarðarsveitar – jafnræði 
og eftirsóknarvert. Þau orð sem ég tel 
að þurfi að hafa að leiðarljósi  þegar 
við vinnum að þeim verkefnum sem 
sveitarfélagið stendur frammi fyrir.

Jafnræði þarf að tryggja öllum að 
grunnþjónustu og aðgengi að henni. 
Sem dæmi að allir, sama hvaða tími árs 
er, eigi skilyrðislaust hægt að að fá kalt 
vatn. Mig óaði ekki fyrir að slíkt gæti 
gerst á Íslandi, hvað þá í ríku sveitinni 
Hvalfjarðarsveit, að bæir gætu orðið 
vatnslausir á sumrin sökum þess að 

þeir eru ekki tengdir inn á vatnsveitu-
kerfi sveitarfélagsins. Sjáið þið ekki 
fyrir ykkur hvað íbúi í 101 Reykjavík 
myndi segja ef slíkt kæmi fyrir. Það 
yrði uppi fótur og fit – allt brjálað. 
Annað dæmi er heitavatnið. Því er 
ekki áhersla á að allir íbúar, sama hvar 
þeir búa geti fengið hitaveituvatn. 
Smæðin ætti ekki að hindra metn-
aðarfullt sveitarfélag að tryggja slíka 
grunnþjónustu. En grunnhugsunin 
er sú, að öllum sé tryggt aðgengi að 
grunnþjónustu sveitarfélagsins óháð 
aldri, staðsetningu, kyni, trú og færni. 

Eftirsóknarvert samfélag er sam-
félagið sem börnum okkar langar að 
flytja aftur í að námi loknu, samfélag 
sem þeim langar að stofna sínar eigin 
fjölskyldur. En hvernig sköpum við 
eftirsóknarvert samfélag?

Nýsköpunar- og  
þekkingarmiðstöð
Hvalfjarðarsveit þarf að verða fjöl-
skylduvænt samfélag. Við þurfum að 
skapa aðstæður til að geta starfað við 
mismunandi störf því það eru jú ekki 
allir bændur, kennarar eða geta fundið 
starf við sitt hæfi á Grundartanga. Eitt 
skref gæti verið að setja á laggirnar 
Nýsköpunar- og þekkingarmiðstöð 
þar sem einyrkjar og fólk í nýsköpun 
gætu fengið vinnuaðstöðu þar sem 
sömuleiðis væri hægt að fá stuðning 
og ráðgjöf í sínu starfi. Einnig að fólk 
gæti fengið aðstöðu til að stunda nám. 
Setrið gæti líka verið miðstöð fyrir fólk 
í sveitinni til að hittast og stunda sín 
áhugamál, félagsstarf eða bara staður 
til að hittast yfir kaffibolla. Þó má 
ekki gleyma  að slíkt setur gæti líka 
nýst fyrir börn í tónlistarnámi sem 
æfingaraðstaða, aðstaða fyrir virkni 
hvort sem eru aldraðir eða annað fólk 
í sveitinni. Með tilkomu ljósleiðarans 
eru óendanlegir möguleikar til starfa 
í slíku setri. En það gæti líka orðið til 
þess að ýta undir samheldni og metnað 
meðal íbúanna. Að hafa aðgang að stað 
þar sem hlutirnir gerast og geta verið 
hluti af og stolt af.

Eftirsóknarvert samfélag þarf að 
hafa slíka útgeislun. Útlit sveitarinnar 
er hluti af þeirri geislun og væri það 
frábært að fara í sameiginlegt átak í 
betrumbæta það. Sveitarstjórnin gæti 
sett á sameiginlega vinnudaga þar sem 
aðgengi að gámum væri til staðar eins 
og áður hefur verið. En aðgengi að td. 
mold og sandi myndi hjálpa mikið 
ásamt vélabúnaði með starfsmanni 
sveitarfélagsins. Allt þetta ætti að vera 
aðgengilegt bæði fyrir framkvæmdir 
fyrir nærumhverfi okkar en ekki síður 
fyrir einkalóðir. Það myndi hvetja 
marga sem veigra sér við framkvæmdir 
að taka af skarið. Slík vinnuhelgi gæti 

endað með sameiginlegu grilli og fagn-
aði sem aftur eflir enn frekar samheldni 
fólksins.

Að geta sótt vinnu og nám er mik-
ilvægt að geta. Ferðastyrkur myndi 
vera til þess að ýta undir að náms-
fólkið okkar haldist lengur heima, 
að fólk veigri sér ekki við að vinna í 
bænum þrátt fyrir að búa hér. Slíkt er 
gert í Skólabrú í Keflavík og hefur það 
mjög jákvæð áhrif. Það m.a. ýtir undir 
að fjölbreytni í samsetningu íbúanna 
helst. Það  þyrfti að fjölga strætóskýlum 
eins og við göngin til að gera þetta að 
vænlegum kosti. 

En það má ekki gleyma að við 
eldumst og það ætti að vera eftir-
sóknarverður kostur að búa í Hval-
fjarðarsveit óháð aldri. Ég er sjálf 
menntuð sem iðjuþjálfi og hef mikið 
unnið með eldri borgurum. Mér hefur 
ekki ennþá veist það tækifæri í hér í 
sveit en eftir að hafa búið hér í tvö ár þá 
upplifi ég fullt af ónýttum tækifærum 
þar sem eldri borgarar gætu fengið 
möguleika á að vinna td. í sjálfboða-
starfi í skólunum okkar ef þau td. hefðu 
aðgengi að ferðaþjónustu. Við erum 
með tvo staði í sveitinni þar sem er 
eldaður matur í hádeginu. Því ættu 
ekki aðrir íbúar að geta keypt sér mat 
á þeim stöðum.

Eftirsóknasta  
sveit landsins
Við erum með óendanlega mikið af 
tækifærum allt í kringum okkur. Til 
þess að koma auga á þau þurfum við að 
hugsa út fyrir kassann og vera óhrædd 
við að fara ótroðnar slóðir. Stundum 
leiðir það okkur að einhverju sem við 
þekkjum  en förum kannski ekki að 
þeim eftir þeim leiðum sem við erum 
vön. En það er allt í lagi svo lengi sem 
við komum sterkari út úr þeirri vegferð. 
Það er allt til alls hér í sveitinni. Allt 
fullt af frábæru fólki sem hefur mikinn 
metnað til að leggja sitt af mörkum til 
að gera Hvalfjarðarsveitina að eftir-
sóknarverð ustu sveit landsins. Ég er 
stolt af því að vera hluti af samfélagi 
þess og vona að í kjölfar sveitarstjórnar-
kosninganna að verða sömuleiðis hluti 
af stjórnsýslu þess.

Guðrún Dadda Ásmundardóttur
Iðjuþjálfi, Galtarlæk II í Hvalfjarðarsveit

t
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WHIRLPOOL DAGAR
10-50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM 

WHIRLPOOL VÖRUM

ÞVOTTAVÉLAR - ÞURRKARAR - UPPÞVOTTAVÉLAR 
ÖRBYLGJUOFNAR - OFNAR - HELLUBORÐ - GUFUGLEYPAR
KÆLISKÁPAR - FRYSTISKÁPAR - FRYSTIKISTUR

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

Whirlpool AWOD6114
1400sn 6kg þvottavél með 6th Sense. 52L 
tromla. Rafeindastýrður kerfisveljari og 
hitastillir. LCD skjár. Clean+ blettakerfi. 
15 þvottakerfi og 30 mín hraðkerfi. 
Stafræn niðurtalning. Þvotthæfni A. 
Vinduhæfni B. Orkunýting A+. 

TILBOÐ

FULLT VERÐ 159.995

119.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 99.995

79.995

Whirlpool WME1887DFCTS
179sm og 374 lítra stál kæliskápur. 
Stafræn hitastilling. 6th Sense Fresh 
Control. MultiFlow kælitækni tryggir 
jafnari kælingu. AntiBakteria Sía. 
Easy Open ventill. Orkuflokkur: A+. 
Stærð (HxBxD) 179x59.6x62,6 sm.

Whirlpool AKT821LX
60 sm helluborð með 4 keramik 
hellum og snertitökkum. 1 x 2100w 
hella 14,5-21 sm. 1 x 1800w hella 
14,5-25 sm. 2 x 1200W hellur 
14,5 sm. Stál hliðar. Mál: (bxhxd): 
58x4,6x51 sm.

Whirlpool ADPU8783IX
Uppþvottavél með 10 kerfi s.s. sótthreinsi-
kerfi, hraðkerfi og sjálfvirkt 6th Sense kerfi 
með gufu. PowerClean með 32 stútum. LCD 
skjár. Vatnsflæðivörn. Sjálfhreinsandi filter. 
Þurrkar með hita og viftu. Þvottahæfni A. 
Orkuflokkur A++. Þurrkgeta A.

20%
Whirlpool AZB7570
7 kg tvíátta barkalaus þurrkari 
með 6th Sense rakaskynjara. 9 
Þurrkstillingar. Vatnstankur uppi. 
Hægt að tengja beint við niðurfall. 
Kaldur blástur og krumpuvörn.  
Stærð (BxHxD): 60x85x62sm.

TILBOÐ

FULLT VERÐ 99.995

79.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 74.995

49.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 139.995

99.995

20% 33% 29%25%

ÞJÓÐBRAUT 1 
AKRANESI 

SÍMI 431-3333

Það má ekki gleyma að 
við eldumst og það ætti 
að vera eftirsóknarverður 
kostur að búa í Hval-
fjarðarsveit óháð aldri. 
Ég er sjálf menntuð sem 
iðjuþjálfi og hef mikið 
unnið með eldri borg-
urum. Mér hefur ekki 
ennþá veist það tækifæri í 
hér í sveit en eftir að hafa 
búið hér í tvö ár.

Guðrún Dadda Ásmundardóttir.

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars



HILUX
LÁTTU REYNA Á ÁNN

Bíllinn á myndinni kann að vera búinn aukahlutum sem ekki eiga við uppgefið verð og allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.  
40% vaxtalaust lán miðast við verðlistaverð án afsláttar. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.
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Hilux er fjallkóngurinn yfir Íslandi í leik og starfi enda harðduglegur vinnuþjarkur sem hefur sannað gildi sitt við íslenskar aðstæður. 
Ný hönnun á sætum og innra byrði gefur einstök þægindi í akstri innan bæjar sem utan. Sterkbyggð grind og ríkulegur öryggisbúnaður 
skapa meira öryggi ofan á óhagganlegan stöðugleika með öflugri fjöðrun og góðri hæð yfir vegi. Þú færð ekki annan eins styrk og 
öryggi á betra verði. Hilux fæst með hljóðlátri 2.5l eða 3.0l dísilvél sem bíður þess að komast þangað sem þig langar.

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is 
 
Verð frá 5.490.000 kr.

GÆÐALÁN TOYOTA

Gæðalán Toyota í samstarfi við Ergo
Fáðu 40% af verði nýrrar Toyotu að
láni án vaxta í allt að þrjú ár. 

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070


