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Ég hef notað vörurnar frá Hafkalki 
undanfarið. Móðir mín mælti með þeim 
og fullyrti að þær myndu hjálpa mér í 
íþróttunum. 
Hafkalk hef ég notað í eitt og hálft ár og 
síðan mæli ég sérstaklega með Hafkrilli 
og Haf-Ró. Þessi fæðubótarefni hafa 
hjálpað mér mikið við að jafna mig eftir 
erfiða leiki og æfingar. 
Verandi orðinn 31 árs þarf ég að leita 
allra leiða til að hjálpa líkamanum við 
endurheimt því oft er stutt í næsta leik. 

HEILSUVÖRUR  
ÚR HAFINU 

www.hafkalk.is 

Mér líður mun betur eftir átökin núna og er fljótari að jafna mig, 
stirðleiki og verkir hafa minnkað til muna. Ég mæli því sterklega 
með vörunum frá Hafkalki og er þakklátur fyrir að hafa verið bent á 
þær.  

Hlynur Bæringsson  
Landsliðsfyrirliði Íslands í körfubolta  

og leikmaður Sundsvall Dragons í Svíþjóð. 

NÁTTÚRULEG 
INNIHALDSEFNI 

 
ÁN AUKAEFNA 

Hlynur Bæringsson notar fæðubótarefni frá Hafkalki ehf.  

Fæðubótarefnin frá Hafkalki eru 
framleidd úr náttúrulegum 

hráefnum og eru án aukaefna. 
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Karlakórinn Svanir á Akranesi:

Svanasöngur og álftagarg á Vökudögum í haust!
Svavar K 
Garðarsson gaf 
út geisladisk 
með söng 
Karlakórsins 
Svana árið 2011, 
frábært framtak 
en lögin á 
tvöföldum diski 
eru frá ýmsum 
tímum. 

Karlakórinn Svanir ásamt söngstjóranum, Valgerði jónsdóttur.

Starfsemi Karlakórsins Svana var með 
hefðbundnum hætti í vetur, en eftir að 

karlakórinn var endurreistur hefur starf-
seminn smám saman verið að aukast og 
söngmönnum að fjölga. Valgerður Jóns-
dóttir, söngstjóri, segir að vetrarstarfinu 
hafi lokið í vor með tónleikum þar sem 
vorstemmning var höfð í hávegum. Starf-
semin hefst aftur í lok ágústmánaðar en 

hvort eitthvað verður farið eða gert á haust-
mánuðum annað en að hefja æfingar mun 
tíminn leiða í ljós. Valgerður segir að áhugi 
sé að fara eitthvað og syngja hér innanlands. 

Rætt hefur verið um að syngja með Álfta-
gerðisbræðrum á Vökudögum á Akranesi 
sem verða í októbermánuði og eins og einn 
kórfélagi sagði í léttum dúr, þá sameinast 
þar svanasöngur og álftagarg!
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Nemendur MB könnuðu viðskipti 
við smásöluverslanir í Borgarnesi
- útskrift MB verður á morgun, föstudag

Stúdentsefni í MB, Menntaskóla 
Borgarfjarðar, dimmitteruðu á 
síðasta kennsludegi vorannar, 

föstudaginn 30. maí. Að venju bauð 
skólinn þeim til morgunverðar og síðan 

var keyrt um bæinn í vagni þar til við 
tók skemmtidagskrá á sal skólans. 
Skemmtidagskráin, sem er árviss hefð 
í umsjón dimmittanta er opin öllum. 
Salurinn var þéttsetinn og góður rómur 

gerður að léttu gríni um samnemendur 
og kennara sem og söng- og dansat-
riðum. Að dagskránni lokinni héldu 
dimmittantar í skemmtiferð til höf-
uðborgarinnar.

Útskrift verður frá MB verður á 
morgun, föstudaginn 6. júní nk.

Umfang verslunar  
í Borgarnesi
Nýlega kynnti Vífill Karlsson hjá 
Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi 
niðurstöður skoðanakönnunar sem 
unnin var með nemendum og Bjarna 
Þór Traustasyni kennara við Mennta-
skóla Borgarfjarðar. Aðalmarkmið 
könnunarinnar var að kanna hvað 
viðskiptavinir sem búa utan Borgar-
byggðar versla mikið við smásöluversl-
anir í Borgarnesi. Í svæðahagfræðilegu 
tilliti segir það að hvað miklu leyti 
smásöluverslun í Borgarnesi er út-
flutningsfyrirtæki sveitarfélagsins. Þess 
utan var hægt að greina ýmsa áhrifa-
þætti á kauphegðun viðskiptavinanna. 
Helstu niðurstöður könnunarinnar 
voru þessar:
• Þátttakendur í könnuninni voru 461 

talsins

•	 Þeir	voru	teknir	tali	við	Nettó	og	
Bónus Borgarnesi

•	 28%	af	veltu	smávöruverslunar	var	
útflutningur

•	 Bónus	í	Borgarnesi	er	meira	útflutn-
ingsfyrirtæki en Nettó

•	 Útlendingar	versla	(samt)	frekar	hjá	
Nettó en Bónus

•	 Verslun	hvers	og	eins	var	að	jafnaði	
5.407 kr. í báðum verslunum

•	 Fólk	 í	 sambúð	verslar	 fyrir	 21%	
hærri upphæð en þeir sem búa einir

•	 Laugardagsverslun	hvers	og	eins	er	
minni en fimmtudagsverslun

•	 Föstudagsverslun	hvers	og	eins	er	
meiri en hina dagana

•	 Verslun	hvers	og	eins	var	meiri	 í	
Bónus	en	Nettó	–sem	nam	2.280	kr.

•	 Íslendingar	 eyða	 minna	 en	
útlendingar í hverri verslunarferð

•	 Þeir	sem	búa	á	Íslandi	eyða	minna	
en þeir sem búa í öðrum löndum

•	 Eldra	fólk	eyðir	meira	en	það	yngra	

þar	til	það	verður	52	ára	en	minna	
eftir það.
Gögnum einnig safnað á Akranesi, 

Snæfellsnesi og í Dölum
Rannsóknin fór þannig fram nem-

endur MB voru því fengnir til að safna 
gögnum með þeim hætti að taka við-
skiptavini tali þegar þeir komu út 
úr verslununum. Síðan skráðu þeir 
gögnin, greindu og kynntu niður-
stöður í kennslustund. Þetta unnu 
nemendur í nánu samstarfi við töl-
fræðikennara sinn og starfsmann SSV 
sem sáu um leiðbeiningar, leiðsögn og 
endurgjöf.

Verkefnið var liður í því að tengja 
saman atvinnulíf og skóla. Þar sem 
þetta var frumraun og var eingöngu 
safnað upplýsingum frá Borgarnesi 
verður næst gögnum safnað á Akra-
nesi, Snæfellsnesi og í Dölum. Með 
því næst áhugaverður samanburður 
á smásöluverslun innan Vesturlands.

www.gengurvel.is 

PRO•STAMINUS
ÖFLUGT NÁTTÚRULEGT EFNI FYRIR KARLMENN

Pissar þú oft á 
nóttunni?
Er bunan orðin 
kraftlítil?

PRO•STAMINUS er spennandi nýjung 
sem er fyrst og fremst ætluð karlmönnum 
sem hafa einkenni  góðkynja stækkunar á 
blöðruhálskirtli sem getur valdið 
vandræðum við þvaglát.

PRO•STAMINUS fæst í flestum apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaða
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20%
afsláttur

Fjölbrautaskóli Snæfellinga brautskráði 23 nema á þessu vori:

Snjólfur Björnsson frá Stykkishólmi 
dúxaði með 9,35 í meðaleinkunn
Laugardaginn	24.	maí	sl.	braut-

skráðust	23	nemendur	frá	Fjöl-
brautaskóla Snæfellinga. Af 

félagsfræðabraut brautskráðust þau 
Arnór Reginn Gunnþórsson, Dóra 
Haraldsdóttir, Guðmundur Jens-
son, Jóhanna Margrét Magnúsdóttir, 
Ragnar Olsen, Silja Guðnadóttir og 
Snorri Birgisson. Af starfsbraut braut-
skráðist Brimar Bjarnason. Af nátt-
úrufræðibraut brautskráðust Anna 
Lind	Særúnardóttir,	Aron	Alexander	
Þorvarðarson, Daníel Gunnarsson, 
Edda	Bára	Árnadóttir,	Gauti	Daða-
son, Helena Björk Hrannarsdóttir, 
Heiðdís	Lind	Kristinsdóttir,	Hjörtur	
Steinn	Fjeldsted,	Leifur	Harðarson,	
Lovísa	Rut	Jónsdóttir,	Margeir	Ingi	
Rúnarsson, Óttar Sigurðsson og Snjó-
lfur Björnsson. Með viðbótarnám til 
stúdentsprófs útskrifuðust Hafdís 
Dröfn	Sigurðardóttir	og	Hafþór	Ingi	
Gunnarsson. 

Breyttar áherslur í fram-
haldsskólakerfinu
Athöfnin hófst á því að Skólameistari 
Fjölbrautaskóla	Snæfellinga,	Jón	Egg-
ert Bragason, brautskráði nemendur 
og flutti ávarp. Í ávarpinu kom skóla-
meistari inn á mikilvægi hversdagsins 
og líðan okkar sem er grundvöllur fyrir 
frekari afrekum hvort sem það er á svið 
atvinnu eða formlegrar menntunar. 
Skólameistari tengdi saman tækni-
framfarir árið 1974 en þá var í fyrsta 
skipti sjónvarpað beint til allra lands-
manna frá Þingvöllum þar sem þjóðin 

fagnaði 1100 ára afmæli Íslands-
byggðar. Í dag geta lærðir sem leiknir 
tekið upp og sett á vefinn með nánast 
engir fyrirhöfn. Áfram hélt tengingin 
við gamla tíma en á þessum árum voru 
fyrstu fjölbrautaskólarnir stofnaðir og 
áfangakerfið var tekið upp. Þetta var 
liður	í	að	mæta	þörfum	sívaxandi	hóps	
nemenda sem sóttu sér nám í fram-
haldsskóla.	Enn	í	dag	er	verið	að	breyta	
áherslum í framhaldsskólakerfinu til 
þess að koma til móts við breytta tíma. 
Hrafnhildur Hallvarðsdóttir aðstoðar-
skólameistari afhenti síðan nemendum 

viðurkenningar fyrir góðan námsár-
angur. Sveitarfélögin gáfu viðukenn-
ingarnar auk Arion-banka, Þýska 
sendiráðsins, Háskólans í Reykjavík, 
FSN	og	sóknarnefnd	Setbergssóknar.	

Hæstu einkunn á stúdentsprófi eða 
með 9,35 í meðaleinkunn hlaut Snjó-
lfur Björnsson. Snjólfur hlut einnig 
viðurkenningu fyrir góðan árangur í 
raunvísindum, stærðfræði, íslensku og 
þýsku. Snjólfur spilar körfubolta með 
úrvalsdeildarliði Snæfells í körfubolta 
og hyggst halda því áfram næsta vetur. 
Hann segir því óákveðið hvort hann 

fari í háskólanám eða taki sér frí frá 
því tímabundið. 
Edda	Bára	Atladóttir	hlaut	einnig	

viðurkenningu fyrir góðan árangur 
í	stærðfræði.	Heiðdís	Lind	Kristins-
dóttir hlaut viðurkenningu fyrir góðan 
árangur í félagsfræði og sögu ásamt 
jarðfræði og líffræði. Helena Björk 
Hrannarsdóttir hlaut viðurkenningu 
fyrir góðan árangur í viðskiptagreinum 
og Dóra Haraldsdóttir hlaut viður-
kenningu fyrir góðan árangur í sögu og 
spænsku.	Aron	Alexander	Þorvarðar-
son hlaut viðurkenningu fyrir góðan 

árangur í dönsku og Arnór Reginn 
Gunnþórsson hlaut viðurkenningu 
fyrir góðan árangur í skólaíþróttum. 
Guðmundur Jensson fékk viðurkenn-
ingu fyrir störf í þágu nemendafélags-
ins	og	Anna	Lind	Særúnardóttir	og	
Leifur	Harðarson	fengu	viðurkenn-
ingar fyrir list og verkgreinar en þau 
hafa verið þátttakendur í Stórsveitinni 
frá stofnun hennar. Kvenfélagið Gleym 
mér ei gefur alltaf nýstúdentum leið-
beiningar	 út	 í	 lífið.	 En	 þar	má	m.	
a. finna þvottaleiðbeiningar ásamt 
góðum ráðum við geymslu matvæla. 

Stórsveitin eitt af flagg-
skipum skólans
Það	 er	 orðinn	 fastur	 liður	hjá	 FSN	
að Stórsveit Snæfellsnes skipuð nem-
endum skólans leiki við útskrift-
arathöfn skólans og í ár var engin 
breyting þar á. Stórsveitin hefur verið 
eitt	af	flaggskipum	skólans.	Einnig	setti	
nýstúdentinn	Leifur	Harðarson	saman	
hóp í tilefni af útskrift, og úr varð frá-
bært atriði. Hópurinn samanstóð af 
núverandi og fyrrverandi nemendum 
skólans, ásamt vini þeirra og sýnir í 
verki hlýhug þeirra til skólans. 

nýstúdentar ásamt skólameistara og aðstoðarskólameistara. 

Dúx FSn vorið 2014, Snjólfur Björns-
son úr Stykkishólmi. 

í kennslustund í Menntaskóla Borgarfjarðar.



Falleg bók sem á að vera til á hverju heimili

Sími 512 7575 • Borgartúni 23 • 105 Reykjavík • heimur@heimur.is • www.heimur.is

llar helstu þjóðsögurnar úr safni Jóns 
Árnasonar er nú loks fáanlegar í fallegri 
bók. Söguhetjurnar mæta ljóslifandi til leiks 
á teikningum Freydísar Kristjánsdóttur.  
Sæmundur fróði, Búkolla, Bakkabræður, 
djákninn á Myrká, Gilitrutt, Galdra-Loftur 
og aðrir gamlir kunningjar bíða þess að 
kynnast nýrri kynslóð.

A
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Vesturland
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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

Kannski komu úrslit sveitarstjórnarkosninganna sl. laugardag ekkert 
á óvart, eða hvað? Á Vesturlandi unnu Sjálfstæðismenn stórsigur á 
Akranesi, unnu sigur í Stykkishólmi, eru stærstir í Borgarbyggð en 

náðu ekki að vinna meirihluta í Snæfellsbæ eða Grundarfirði sem stefnt 
var að. Í Grundarfirði tefldu þeir meira segja fram bæjarstjóraefni, en það 
dugði ekki til. Þreifingar eru hafnar á Akranesi og í Borgarnesi um myndum 
meirihluta, og eflaust gengur það vel, en greinilegt er að gefa á sér góðan tíma 
til að ná samkomulagi um málefnasamning sem aðilar geta skrifað undir með 
góðri samvisku. Síðan taka við útfærslur á honum svo allir geti verið sáttir 
við þá aðferð sem notuð er til að efna kosningaloforðin. Kjósendur ætlast til 
að kosningaloforð séu efnd, en það gengur því miður ekki alltaf. Ákjósanlegt 
væri fyrir kjósendur að geyma loforðalistann og taka hann fram aftur að 
fjórum árum liðnum og kanna hvort hann hafi verið efndur, eða kannski 
ætti að spyrja hvað af honum hafi verið efnt, eða hvort það var í versta tilfelli 
nokkuð.	Ef	sami	flokkur	býður	aftur	fram	og	hefur	verið	í	meirihluta	í	sveit-
arstjórninni gefst tækifæri til að refsa honum ef ekki hefur verið staðið við 
neitt af því sem stóð í flotta bæklingnum sem jafnvel var borinn í hvert einasta 
hús í sveitarfélaginu. Í flestum stærri sveitarfélögunum var lofað úrbætum 
í félagslega íbúðakerfinu og að byggðar verið fleiri íbúðir, og það ekki mjög 
stórar svo ungt fólk sem er að stofna fjölskyldu eigi fjárhagslega möguleika 
á að koma sér þaki yfir höfuðið.

Fiskeldi	er	atvinnugrein	sem	verulega	hefur	verið	að	aukast	hérlendis,	þó	
aðallega á Vestfjörðum þó möguleikarnir séu vissulega til staðar annars staðar, 
s.s.	við	Akranes.	Lög	um	fiskeldi	sem	samþykkt	voru	á	alþingi	á	dögunum	
einfalda	mjög	umsóknarferli	starfs-	og	rekstrarleyfa	fiskeldisfyrirtækja.	Eins	
verða kröfur til umhverfisrannsókna auknar og fyrirtæki í sjókvíaeldi munu 
nú greiða árgjald í umhverfissjóð sjókvíaeldis sem kosta mun rannsóknir 
tengdar umhverfisþáttum. Þetta er í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkis-
stjórnarinnar, en þar segir að ríkisstjórnin muni beita sér fyrir endurskoðun 
á regluverki atvinnulífsins með einföldun og aukna skilvirkni að leiðarljósi. 
Og að ríkisstjórnin sé fylgjandi því að náttúruvernd og náttúrunýting fari 
saman. Samstaða er um það að miða skuli við ströngustu umhverfiskröfur 
í fyrirsjáanlegri uppbyggingu í fiskeldi. Meðal þess sem þarf að huga að er 
svokallað burðarþol;  hve mikið fiskeldi viðkomandi svæði þolir, án þess að 
skaða	umhverfið.	Skort	hefur	á	rannsóknir	í	þessum	efnum	samhliða	vexti	í	
fiskeldi og hefur það haft hamlandi áhrif. Sú ákvörðun hefur því verið tekin 
að atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið geri ráðstafanir til þess að slíkar 
rannsóknir	hefjist	strax	í	sumar.	Og	að	ráðuneytið	tryggir	kostun	þeirra	þar	
til umhverfissjóður sjókvíaeldis er orðinn nægilega burðugur.  Með þessu 
er	leitast	við	að	styðja	við	vöxt	þessarar	atvinnugreinar	í	sem	mestri	sátt	við	
umhverfi.	Fiskeldissvæði	við	Ísland	hafa	þegar	verið	skilgreind	og	er	um	
takmarkaða auðlind að ræða. Við afmörkun svæðanna var gríðarstórum hluta 
strandlengjunnar	lokað	í	því	skyni	að	verja	hana	vegna	göngu	laxa	í	ár.	Mikil	
tækifæri eru til staðar í fiskeldi og nú þegar hafa verið gefnar heimildir til að 
framleiða	42	þúsund	tonn.	Þar	af	eru	rekstrarleyfi	fyrir	laxfiskaeldi	12	þúsund	
tonna framleiðslu úr sjó á Vestfjörðum og 10 þúsund tonna framleiðslu á 
Austfjörðum. Gangi áform eftir gæti eldi á fiski orðið 40 til 50 þúsund tonn 
á næstu 10 til 15 árum. Verðmætið gæti numið 30 til 40 milljörðum króna 
á	ári.	Alls	eru	um	250	til	260		bein	störf	í	fiskeldi	í	dag	og	mun	væntanlega	
fjölga verulega á næstu árum. Af hverju taka Vestlendingar ekki þátt í þessu 
og efla þar með atvinnulífið? Nýkjörnar bæjar- og sveitastjórnir á Vesturlandi 
ættu að huga að því í fullri alvöru.

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

Kosningar og fiskeldi

Leiðari

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

Saga landsins nánast í 
hverju spori á Vesturlandi
Nú þegar sumarið er komið, þurrt sem vott, fara margir að að skoða sögu-
staði og sumir hafa farið svo oft að þeir hafa ekki lengur tölu á því. Sumir 
sögustaðir eru líka þannig að þá er endalaust hægt að skoða. Líklega má 
búast við umferð um marga þessa staði í sumar ef eitthvað er að marka 
spár um fjölda erlendra ferðamanna á þessu ári. Á Vesturlandi eru margir 
sögustaðir og söfn sem eru fyllilega þess virði að skoða, og það jafnvel oftar 
en einu sinni. Hér eru nefndir nokkrir staðir, en þessi upptalning er eðlilega 
ekki tæmandi. Hvað heimsækja margir Íslendingar Eiríksstaði í Haukadal 
eða Reykholt í Reykholtsdal og upplifa jafnvel eitthvað nýtt í hvert skipti? 
Örugglega margir!
Landnámsssetrið  
í Borgarnesi
Landnámssetur	Íslands	í	Borgarnesi	
kynnir	 Egilssögu	 og	 Landnámu	 á	
skemmtilegan og einfaldan máta með 
því að gesturinn er leiddur inn í ævin-
týraheim sagnanna í gegnum nokkurs 
konar völundarhús með hljóðleiðsögn 
sem fáanleg er á níu tungumálum 
auk íslensku og sérstakrar barnaleið-
sagnar.	Ferð	með	hljóðleiðsögn	tekur	
um 30 mínútur hvor sýning. 
Egilssýningin	segir	frá	einum	lit-

ríkasta persónuleika Íslendingasagn-
anna,	Agli	Skalla-Grímssyni.	Faðir	Eg-
ils, Skalla-Grímur Kveld-Úlfsson, var 
einn af fyrstu landnámsmönnunum 
og kom til Íslands um 10 árum á eftir 
Ingólfi	Arnarsyni.	Í	sögunni	um	Egil	
er því best og nákvæmast lýst hvernig 
ein	ætt	 sest	 að	 á	 Íslandi.	 Egill	 var	
mikið skáld en líka víkingur og ribb-
aldi	í	útlöndum.	Inn	í	söguna	tvinnast	
bardagar og ástir, galdur og forneskja. 

Í landnámssýningunni er sagt frá 
mönnunum sem fyrstir stigu á land 
og hvernig Ísland var numið, fram til 
stofnunar Alþingis á Þingvöllum árið 
930. Sýningin greinir frá því hvernig 
norrænir menn fóru að því að rata 
yfir opið haf, af hverju þeir yfirgáfu 
heimkynni sín og hvað beið fyrstu 
landnámsmannanna. Með nútíma 
tækni sjónvarps og leikhúss er leitast 
við að gesturinn fái tilfinningu fyrir 
því hvernig það var að ganga á áður 
ónumið land. 

Edduveröld í 
Englendingavík
Edduveröld	í	Borgarnesi	er	staðsett	
í gömlu verslunarhúsunum í hinni 
fögru	og	fornfrægu	Englendingavík.	Í	
gamla neðra pakkhúsinu, sem nú kall-
ast Skíðblaðnir, er að finna skemmti-
lega sýningu tengda goðafræðinni. 
Sýningin er byggð á listaverki eftir 

Hauk Halldórsson listamann, en það 
er	25	 fermetra	 líkan	af	hinum	níu	
heimum goðafræðinnar sem lista-
maðurinn hugsaði sem fjögurra fer-
kílómetra skemmtigarð. Gestir skoða 
líkanið með hljóðleiðsögn þar sem 
farið er í gegnum heimana níu og sagt 
frá því sem fyrir augu ber. Hljóðleið-
sögnin er fáanleg á íslensku, ensku, 
norsku og þýsku, og einnig er barna-
leiðsögn á íslensku í boði. 
Veitinga-	og	kaffihús	Edduveraldar	

er staðsett í næsta húsi, Gná, og þar 
er boðið upp á mat sem gerður er 
frá grunni á staðnum og leitast er 
við að nota hráefni úr héraði. Á efri 
hæðinni eru svo Skartsalir þar sem er 
að finna opnar vinnustofur og gallerý 
handverksfólks af svæðinu. 

Eirikstaðir í Haukadal
Að	Eiríksstöðum	í	Haukadal	er	 lif-
andi sögusýning og tilgátuhús sem 
byggt er á gömlum rústum. Gamlar 
íslenskar	 sagnir	herma	 að	Eiríkur	
rauði	 hafi	 búið	 að	Eiríksstöðum	 í	
Haukadal. Þar mun hann hafa gengið 
að eiga Þjóðhildi dóttir Jörundar 
bónda	að	Vatni.	Eiríkur	þótti	 illur	
viðureignar og var gerður brottrækur 
úr Haukadal eftir að hann gerðist 
sekur	af	 vígaferlum.	Eiríkur	 rauði	
nam fyrstur manna land á Grænlandi 
eftir að hafa verið gerður útlægur frá 
Íslandi	og	Leifur	heppni,	sonur	hans	
sem fæddist að öllum líkindum á 
Eiríksstöðum,	varð	 fyrstur	Evrópu-
manna til að kanna Nýja heiminn 
eða þau lönd sem við í dag köllum 
Ameríku. 
Sagan	lifnar	við	á	Eiríksstöðum	því	

leiðsögumenn klæddir að fornum sið 
fræða gesti um söguna og sýna fornt 
handverk og muni. Góð aðstaða er 
fyrir ferðamenn, salerni og aðgengi 
fyrir fatlaða. Minjagripa- og kaffisala 
í þjónustuhúsi er á staðnum. 

Leifsbúð
Í	Leifsbúð	í	Búðardal	er	Vínlands-	og	
landafundasýning	 tileinkuð	 Eiríki	
rauða	og	Leifi	heppna.	Einnig	er	þar	
stórt líkan af Dalabyggð þar sem 
merktir hafa verið inn merkir sögu-
staðir. Á staðnum er Upplýsingamið-
stöð ferðamanna og notalegt kaffihús 
þar sem gestir geta setið og notið út-
sýnis yfir Hvammsfjörð. 

Sögumiðstöðin  
í Grundarfirði
Eyrbyggja	-	Sögumiðstöð	í	Grundar-
firði hefur tekið þátt í ýmsum verk-
efnum er tengjast sagnalist. Haldin eru 
sagnanámskeið, sem felast í megin-
dráttum í endurvinnslu þjóðsagna og 
endurreisn sagnahefðar. 

Safnasvæðið á Akranesi
Safnasvæðið á Akranesi sam-
anstendur af Byggðasafninu í Görðum, 
Íþróttasafni Íslands og Steinaríki Ís-
lands auk þess eru þar settar upp fjöl-
breyttar sýningar í sal sem ætlaður 
er til sýningahalds í skemmri tíma. 
Á svæðinu er einnig rekið kaffi-
húsið Garðakaffi. Í Byggðasafninu í 
Görðum er sögu byggðar, atvinnu og 
mannlífs sunnan Skarðsheiðar gerð 
góð skil. Meginuppistaðan er gripa-
eign, hverskyns amboð og áhöld sem 
tilheyrðu daglegum störfum til sjávar 
og sveita í gamla bændasamfélaginu, 
búsáhöld tengd innanbæjarstörfum, 
húsbúnaður og persónulegir munir af 
ýmsu tagi. 

Íþróttasafn Íslands er að finna í 
Safnaskálanum. Þetta er sýning um 
sögu íþrótta á Íslandi frá fyrstu tíð og 
er þetta fyrsta og eina sýning sinnar 
tegundar hér á landi. Hluti sýningar-
innar er tileinkaður íþróttaiðkun á 
Akranesi sérstaklega, enda eru menn á 
eitt sáttir um að ef minnst er á Akranes 
er sjaldan langt í umræðu um íþróttir. 

Steinaríki Íslands er eitt stærsta 
steinasafn landsins undir einu þaki 
og hefur að geyma fjölbreytt og glæsi-
legt safn íslenskra steina. Steinarnir 
skipta þúsundum og koma frá öllum 
landshlutum. Margir þeirra eru sag-
aðir og slípaðir en innan safnsins er 
auk þess að finna fjölda athyglisverðra 
steingervinga. Steinaríkið er einstakur 
ævintýraheimur fyrir unga sem aldna 
til skemmtunar og fróðleiks. 

Það þarf ekki alltaf að vera innandyra til að njóta þess sem fyrir augu ber. Vitarnir á Akranesi eru skemmtilegir við-
komustaðir þar sem úthafsaldan brotnar við grýtta ströndina. 
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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
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Trúnaðarskjöl
Trúnaðarskjölum má safna í sérstök læst 
ílát. Gögnin eru síðan tætt og fyllsta 
trúnaðar og öryggis er gætt. Tættur 
pappírinn fer að því loknu til endurvinnslu.

Rafhlöður og lítil raftæki
Útvegum hentug ílát fyrir rafhlöður sem ekki 
mega blandast öðrum úrgangi. Í sömu ílát 
má einnig safna litlum raftækjum svo sem 
símum og myndavélum.

Stór raftæki
Sækjum stór raftæki og tryggjum að þau 
komist til öruggrar endurvinnslu. 
Öllum trúnaðargögnum á tölvum er eytt 
með tryggilegum hætti. 

Prenthylki
Notuðum heilum prenthylkjum er hentugt 
og hagkvæmt að safna í sérstök ílát. Með 
því móti er endurnýting þeirra tryggð.

Umhverfislausnir fyrir skrifstofur

Sími 559 2200 • soludeild@efnamottakan.is 
www.efnamottakan.is
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Grétar D. Pálsson hverfur úr bæjarstjórn Stykkishólms:

Þakkar sérstaklega 
þeim sem hann hefur 
starfað með og komið 
hafa fram af heilindum
Á fundi bæjarstjórnar Stykk-

ishólmsbæjar 15. maí sl. var 
lögð fram eftirfarandi bókun 

frá Grétari D. Pálssyni, einum full-
trúa Sjálfstæðisflokksins í fráfarandi 
bæjarstjórn. „Þar sem undirritaður 
situr sinn síðasta bæjarstjórnarfund 
í dag eftir átta ár í bæjarstjórn, vil ég 
þakka þeim bæjarfulltrúum sem ég hef 
starfað með þessi ár fyrir samstarfið að 
málefnum Stykkishólmsbæjar og íbúa 
hans. Ég hverf nú frá störfum í þágu 
Stykkishólmsbæjar sem ég hef sinnt 
á fjórða tug ára, lengst af í skipulags 
- og bygginganefnd, húsnæðisnefnd 
og bæjarstjórn, ásamt fjölda annarra 
verkefna og nefnda á vegum Stykkis-
hólms og sveitarfélaga á Snæfellsnesi 
og Vesturlandi. Ég hverf frá verki sáttur 
með mitt framlag í gegn um árin, en 
hefði gjarnan viljað hverfa af vettvangi 
sáttari með hvernig staðið var að brott-
hvarfi mínu, en það var ekki í mínum 
höndum. 

Ég þakka öllum þeim sem ég hef 
starfað með öll þessi ár, sérstaklega 
þeim sem komið hafa fram af heil-
indum og unnið fyrir hagsmuni 
heildarinnar umfram eigin hagsmuni 
hvar í flokki sem þeir hafa staðið. Ég 
óska næstu bæjarstjórn alls hins besta 
í störfum fyrir Stykkishólmsbæ, íbúa 
hans og Snæfellsness.“
Grétar	segir	 í	 samtali	við	VEST-

URLAND	að	uppstillingarefnd	hafi	
viljað breytingar á lista Sjálfstæðis-
manna	og	Framsóknar	en	hann	hafi	
sóst eftir 1. sæti listans. „Minnar 
nærveru var ekki óskað en einhverjir 
voru ósáttir við að við töpuðum 
kosningunum fyrir fjórum árum, 
en þá munaði aðeins 6 atkvæðum á 
okkur	og	L-listanum	sem	hafði	sigur.	
Hvort sigur listans nú hafi stafað af 
fjarveru	minni	eða	að	L-listinn	hafi	
ekki staðið sig nógu vel að mati íbúa 
Stykkishólms, skal ég ekki dæma 
um,“ segir Grétar D. Pálsson. 

Hafrannsóknastofnunin:

Útbreiðsla hlýsjávar er um og 
yfir langtímameðallagi sunnan, 
vestan og norðan landsins
Árlegur vorleiðangur Haf-

rannsóknastofnunar stóð 
yfir	dagana	14.	 til	24.	maí	

sl. en farið var á rannsóknaskipinu 
Bjarna	Sæmundssyni.	Leiðangurinn	
var liður í langtímavöktun á ástandi 
sjávar, næringarefnum, gróðri og átu 
á hafsvæðinu við Ísland. Athuganir 
voru gerðar á um 94 rannsókna-
stöðvum umhverfis landið, bæði á 
landgrunninu og utan þess. Jafnframt 
voru skráðar mælingar frá síritandi 
búnaði á siglingaleið skipsins og sýni 
tekin á nokkrum völdum stöðum til 
mælinga á geislavirkum efnum og 
ólífrænum kolefnissamböndum. 
Loks	voru	sjósettir	yfirborðsrekar	til	
rannsókna á Austur-Íslandsstraumi, 
í samvinnu við norsku Hafrann-
sóknastofnunina í Bergen. Helstu 
niðurstöður vorleiðangurs voru eft-
irfarandi:
•	Ástand	 sjávar;	 hiti	 og	 selta	 í	

hlýsjónum suður og vestur af 
landinu voru um og yfir langtíma-
meðallagi	líkt	og	undanfarin	ár.	Inn-
flæði hlýsjávar inn á Norðurmið var 
nokkuð og náði hlýsjór austur undir 
Melrakkasléttu. Hiti og selta í efri 
lögum sjávar úti fyrir Norðurlandi 
var um og yfir meðallagi. Á land-
grunni úti fyrir Norðausturlandi 
var sjávarhiti um meðallag. Hiti og 
selta í Austur-Íslandsstraumi yfir 

landgrunnshlíðum norðaustur af 
landinu voru ívið lægri en undan-
farin ár. Á landgrunni austanvið 
landið var sjávarhiti um meðallag, 
en selta heldur undir því. 

•	Næringarefni	 og	 plöntusvif;	
vorblómi svifþörunga var hafinn 
á	Faxaflóa	og	á	grunnsævi	vestan	
lands með tilheyrandi lækkun nær-
ingarefna. Hár styrkur næringarefna 
sýndi	hins	vegar	að	gróðurvöxtur	
hafði ekki átt sér stað þar utar. Á 
Siglunessniði var mikill gróður og 
náði nær samfelld útbreiðsla hans 
austur að Krossanessniði. Blóminn 
var afstaðinn við Norðausturland, 
eins og ráða má af mjög lágum 
styrk næringarefna þar. Suðaustur 
af landinu var hins vegar framvinda 
gróðurs stutt á veg komin. Gróð-
urmagnið úti fyrir Suðurlandi var 
mest	frá	Ingólfshöfða	og	vestur	fyrir	
Reykjanes með tilheyrandi lækkun 
á styrk næringarefna. Styrkur köfn-

unarefnis þar gat þó staðið undir 
umtalsvert	meiri	vexti	svifþörunga.	

•	Áta;	Þegar	á	heildina	er	 litið	var	
átumagn við landið í vorleiðangri 
yfir meðallagi. Á Vestur-, Norður-, 
og Suðurmiðum var átumagn yfir 
meðallagi en undir meðallagi fyrir 
austan. Séu niðurstöður um átu 
bornar	saman	við	vorið	2013	kemur	
í ljós að átumagnið var meira en 
þá á flestum svæðum. Rauðáta var 
áberandi í flestum sýnum, einkum 
fyrir sunnan og vestan þar sem 
ungstig rauðátu voru áberandi, 
sem	bendir	til	mikils	vaxtar	á	þeim	
slóðum. Útbreiðsla og magn ljósátu 
var metið með bergmálsaðferð og 
reyndist ljósátumagnið yfirleitt 
mest í köntum og álum umhverfis 
allt land. 

Átumagn yfir langtíma-
meðaltali
Í	vorleiðangri	2014	voru	hiti	og	selta	
víðast hvar um og yfir langtíma-
meðaltali umhverfis landið. Kaldur 
Austur Íslandsstraumur var áber-
andi djúpt norðan og austan lands. 
Vorkoma gróðurs var víða vel á veg 
komin og mest áberandi var gróð-
urmagnið frá Siglunessniði austur 
að Krossanessniði og svo fyrir miðju 
Suðurlandi. Átumagn var yfir lang-
tímameðaltali. 

Hiti á 50 metra dýpi í maímánuði 
2014. 

Hugmyndabanki Grundarfjarðar – 
lifandi umræðuvettvangur
Bæjarstjórn Grundarfjarðar 

fagnar Hugmyndabanka 
Grundarfjarðar	 á	 Facebook	

sem er lifandi umræðuvettvangur 
íbúa. Á fundi bæjarstjórnar 15. maí 
sl. er bókað að mikilvægt sé að upp-
lýsa um hvort og hvernig Grundar-
fjarðarbær fjallar um þær hugmyndir 
og ábendingar sem þar koma fram 
þannig að leikreglurnar séu skýrar. 

Svohljóðandi stefna bæjarstjórnar 
varðandi hugmyndabanka var sam-
þykkt samhljóða:

„Bæjarstjórn hefur ekki skuld-
bundið sig til að fjalla um þær hug-
myndir sem hér koma fram, en getur 
engu að síður ákveðið að gera það. 
Ef	eigendur	hugmynda	vilja	 leita	til	
Grundarfjarðarbæjar eða koma hug-
myndum sínum formlega á framfæri, 

er hægt að senda bréf eða tölvupóst 
til bæjarstjóra eða hafa samband við 
menningar- og markaðsfulltrúa. Þá 
getur atvinnuráðgjafi SSV, Sambands 
sveitarfélaga á Vesturlandi, aðstoðað 
við mótun verkefna, gerð viðskipta-
áætlana og styrkumsókna og bent 
á sjóði sem veita styrki í allskonar 
verkefni. Heimasíðan er www. ssv.
is– þróun og ráðgjöf. “

Grétar D. Pálsson, lengst t. h. á fundi í stjórn náttúrustofu Vesturlands. Með 
honum á myndinni eru frá honum talið Róbert A. Stefánsson, Katrín Pálsdóttir 
og Hilmar Hallvarðsson. 

Auglýsingasíminn er 578 1190
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One býður hagkvæmar lausnir 
með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gagnsæi.
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Þróunarstefna OneSystems styður 
Moreq2, kröfur evrópulanda um 
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.

OnePortal er 
vefgátt sem gerir 

fyrirtækjum og sveitar- 
félögum kleift að veita íbúum 

þjónustu allan sólahringinn, allt árið 
um kring. Rafrænir innri ferlar eru 
tengdir við þjónustugátt fyrir íbúa 

eða viðskiptavini, þar sem þeir 
geta afgreitt sig sjálfa á 

sjálfvirkan máta með 
innsendingu 
umsókna og 

erinda á 
vef.

OneRecords 
er öflug lausn sem 

auðveldar fyrirtækjum 
og sveitar- félögum halda utan 
um mál sem eru í gangi á hverjum 
tíma. Stjórnendur hafa yfirsýn yfir gang 
mála innan fyrirtækisins og notendur geta á 
einfaldan máta sótt lista yfir þau mál sem þeir 
bera ábyrgð á. 

Vefker� sem auðveldar allt aðgengi að 
handbókum og gæðaskjölum, hvort sem er 
á innri- eða ytri vef fyrirtækja og stofnana.

Hentar fyrir allar gerðir handbóka svo sem 
stjórnunar-, rekstrar-, skipulags-, 
starfsmanna-, notenda-, gæða-, umhver�s-, 
neyðar- og öryggishandbóka.

Auðveldar gerð  og útgáfu 
gæðaskjala. 

Getur sent skjöl í rýni til 
gæðatengla eða annarra til 
samþykktar eða y�rlesturs.

Gæðakerfi
- gæðahandbók

Self-Service

einfalt vinnferli við útgáfu
gæðahandbóka og skjala
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Borgarbyggð – spennandi kosninganótt
Í Borgarbyggð bjuggu um síðustu 
áramót 3.535 manns, en flestir 
búa í þéttbýlinu Borgarnesi. Fjórir 
framboð stóðu íbúum til boða, 
listar Framsóknarflokks, Sam-
fylkingar, Vinstri hreyingarinnar, 
græns framboðs og Sjálfstæðis-
flokks, þ. e. svokallaði fjórflokkar. 
Árið 2010 bauð einnig fram 
Svartlistinn, óánægjuframboð úr 
röðum Sjálfstæðismanna, fékk 110 
atkvæði en náði ekki manni í bæj-
arstjórn Borgarbyggðar. Á kjörskrá 
sl. laugardag voru 2.598 og var 
kjörsókn 74.4%. B-listi Fram-
sóknarflokks fékk 27,2% atkvæða 
og þrjá menn kjörna og bætti við 
sig einum manni, D-listi Sjálf-
stæðisflokks fékk 34,7% atkvæða 
og þrjá bæjarfulltrúa sem er sami 
fjöldi og 2010, S-listi Samfylk-
ingarinnar fékk 22,6% atkvæða 
og tvo menn og V-listi Vinstri 
grænna fékk 15,6% atkvæða og 
einn bæjarfulltrúa, tapaði einum. 
Meirihlutasamstarf var á síðasta 
kjörtímabili milli Sjálfstæðisflokks 
og Vinstri grænna sem þar með féll 
en það stóð glöggt því næsti maður 
inn í bæjarstjórn var fjórði maður 
Sjálfstæðisflokks, sem skorti um 
20 atkvæði. 

Ekki	voru	nein	sérstök	átakamál	í	kosn-
ingabaráttunni í Borgarbyggð, þó voru 
til umræðu mál eins og skipulagsvinna 
í gamla hluta Borgarness, gerð göngu-
stíga, endurbætur í Brákarey, fjölskyldu-
vænt samfélag, byggja upp heilsuefl-
andi samfélag fyrir alla aldurshópa, efla 
forvarnarstarf, mikið var rætt um að efla 

umhverfisvæna starfsemi og bæta um-
ferðaröryggi og öll framboðin nefndu 
með mismunandi áherslum að efla 
þyrfti fjármálastjórn sveitarfélagsins og 
gera hana ábyrgari og sýnilegri. Öflugra 
atvinnulíf var frambjóðendum hugstætt 
og að efla ferðaþjónustu og þar með 
mæta þeirri aukningu í fjölda erlendra 

ferðamanna sem fyrirsjáanleg er á næstu 
árum.	Frambjóðendur	vildu	viðhalda	
og stuðla aa fjölbreyttu menningarlífi í 
sveitarfélaginu og að Menningarsjóður 
Borgarbyggðar	verði	efldur.	Eitt	fram-
boðið vildi efla systkinaafslátt og þau 
giltu fyrir öll stig dagvistunar. 
VESTURLAND	var	í	Borgarnesi	á	

kosninganóttina og fylgdist með mann-
lífinu á kosningaskrifstofum framboð-
anna, og þar skiptist á gleði og vonbrigði 
eins og gengur og gerist í öllum kosn-
ingum.	En	fyrst	og	fremst	var	gleðin	
ráðandi í Borgarnesi. 

Sjálfstæðisflokkur  
ætlar að standa við  
kosningaloforðin
,,Við erum þakklát fyrir stuðninginn og 
ætlum sannarlega að standa við okkar 
loforð næstu fjögur árin af bestu getu,” 
sagði Björn Bjarki Þorsteinsson, oddviti 
Sjálfstæðismanna. Hann segir viðræður 
vera í gangi milli Sjálfstæðismanna 
og	 Framsóknarmanna	 um	myndun	
meirihluta í Borgarbyggð hafa gengið 
vel og samkomulag hafa náðst. Skrfað 
var undir samkomulagið á hádegi mið-

vikudags 4. maí sl. Björn Bjarki verður 
oddviti sveitarstjórnar fyrstu tvö árin en 
skiptir	þá	við	Guðveigu	Eyglóardóttur	
efsta	mann	á	lista	Framsóknarflokks-
ins sem verður formaður byggðaráðs 
til sama tíma en tekur þá við sem odd-
viti sveitarstjórnar. Sveitarstjóri verður 
Kolfinna Jóhannesdóttir, núverandi 
skólameistari Menntaskóla Borgar-
fjarðar.

VG ekki sátt  
við sína útkomu
,,Við erum auðvitað ekki sátt við okkar 
útkomu, stefndum að því að halda okkar 
tveimur bæjarfulltrúum, en það tókst 
ekki, misstum reyndar annan okkar full-
trúa,”	sagði	Ragnar	Frank	Kristjánsson,	
efsti maður á lista Vinstri grænna.

Áhersla lögð á  
eflingu atvinnulífsins
,,Við áttum í viðræðum við Sjálfstæð-
ismenn um myndum meirihluta í 
Borgarbyggð, og það gekk mjög vel og 
skrifað hefur verið undir samkomulag 
um meirihlutasamstarf,” segir Guðveig 
Eyglóardóttir,	efsti	maður	á	lista	Fram-
sóknarflokksins sem verður formaður 
byggðaráðs.	Framsóknarmenn	hafa	sagt	
að þeir vilji efla atvinnulífið í Borgar-
byggð og þar með íbúm í sveitarfélaginu. 
Mikilvægt sé að auka fjárfestingu og 
bæta fjárhagslega stöðu Borgarbyggðar. 
Kortleggja þarf styrkleika og tækifæri 
í sveitarfélaginu og í framhaldi af því 
þarf að útbúa markvissa sóknaráætlun 
í atvinnumálum.

Auka þarf framboð hag-
kvæms leiguhúsnæðis
Geirlaug Jóhannsdóttir, oddviti Sam-
fylkingarinnar, lagði áherslu á það í 
kosningabaráttunni að í Borgarbyggð 
væri fjölskylduvænt samfélag, að fegra 
ætti umhverfið og fjölga leiksvæðum. 
„Við viljum auka framboð hagkvæms 
leiguhúsnæðis og efla almenningssam-
göngur, setja á stofn íbúaráð á tilteknum 
svæðuim og hverfum og auka samráð 
við íbúa og bæta upplýsingamiðlun með 
stórbættri heimasíðu,“ segir Geirlaug 
Jóhannsdóttir. Samfylkingin vill gera 
hinni fjölbreyttu menningarstarfsemi 
í Borgarbyggð hátt undir höfði í allri 
kynningu á svæðinu. 

Góður árangri fgnað heilshugar á kosningaskrifstofu Sjálfstæðisflokksins.

Galvaskar Framsóknarkonur á Hótel Borgarnesi.

Formaður Bændasamtaka íslands, Sindri Sigurgeirsson, kom í Borgarnes til að 
samgleðjast sínu fólki í Framsóknarflokknum. Hann leit við á kosningaskrif-
stofu Samfylkingarinnar og hitti þar Geirlaugu jóhannsdóttir, efsta mann á 
lista Samfylkingarinnar. Málin rædd hjá Samfylkingunni í Edduveröld.
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Á kjörstað í 
Borgarnesi
„Valið fer alfarið eftir fólki“

Borgnesingarnir Júlíus Jóns-
son	 og	 Inga	 Kolfinna	 Ing-
ólfsdóttir voru stöðvuð þegar 

þau komu af kjörstað í Menntaskóla 
Borgarfjarðar í Borgarnesi og spurð 
hvort	valið	hefði	verið	erfitt.	Ekki	
vildu þau meina það. 

„Maður veit samt ekkert hvað 
maður á að kjósa fyrr en á síðstu 

stundu og kjósum alls ekki alltaf það 
sama, eða sama flokk. Þetta er meira 
persónubundið. Ætli maður teljist 
ekki vera pólitískt viðrini! Okkar val 
fer alfarið eftir fólki sem er í fram-
boði og vill stjórna sveitarfélaginu 
næstu fjögur árin af heilum hug. Það 
er held ég ágæt aðferð,“ segir Júlíus 
Jónsson. 

Formaður kjörstjornar kynnir fyrstu tölur frá Borgarbyggð. 

júlíus jónsson og Inga Kolfinna Ingólfsdóttir. „Ekki erfitt val.“

jakob Þór Skúlason greirðir atkvæði í Menntaskólanum í Borgarnesi. 

Geirlaug jóhannsdóttir, oddviti Samfylkingarinnar. Björn Bjarki Þorsteinsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins.

Guðveig Eyglóardóttir, oddviti Framsóknarflokksins. Ragnar Frank Kristjánsson, oddviti VG.

Þrír heiðursmenn ræða horfurnar í pólitíkinni í Borgrnesi á Blómasetrinu, þeir Hólmsteinn, jón og Unnsteinn.

Fylgst með sjónvarpi í Landnámssetrinu, þar sem stuðningsmenn VG komu saman.
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Óhlutbundnar kosningar í Dalabyggð
- þrír fráfarandi sveitarstjórnarmenn náðu endurkjöri

Jóhannes Haukur Hauksson mjólk-
urfræðingur í Búðardal hlaut 
flest atkvæði,194 talsins, í sveit-

arstjórnarkosningum í Dalabyggð, 
en kosningarnar voru óhlutbundnar 
og því allir á kjörskrá sveitarfélags-
ins í raun í kjöri. Næstflest atkvæði 
hlaut	 Ingveldur	 Guðmundsdóttir	
bóndi	Stórholti,	eða	188.	Aðrir	sem	
náðu kjöri í sveitarstjórn voru Halla 
Sigríður Steinólfsdóttir, bóndi Ytri-
Fagradal,	Þorkell	Cyrusson	kennari,	
Eyþór	 Jón	 Gíslason,	 starfsmaður	
Vegagerðarinnar, Sigurður Bjarni 
Gilbertsson og Valdís Gunnarsdóttir, 
verkefnastjóri. . 
Jóhannes	Haukur,	Ingveldur	og	og	

Halla Sigríður voru öll aðalmenn í 
fráfrandi sveitarstjórn Dalabyggðar en 
Þorkell	Cyrusson	varamaður.	

Á Eiríksstöðum í Haukadal í Dölum ferðast gestir 1000 ár aftur í tímann og 
fá sögustund við langeldin. 

Stórsigur Sjálfstæðismanna á Akranesi
- Sturla Böðvarsson verður bæjarstjóri í Stykkishólmi
Akraneskaupstaður
Kosningaúrslitin á Akranesi urðu 
nokkuð óvænt, vægast sagt. D-listi 
Sjálfstæðismanna	 hlaut	 41,3%	 at-
kvæða og 5 menn kjörna, bættu við 
sig þremur bæjarfulltrúum. B-listi 
14,4%	Framsóknarflokks	og	óháðra	
hlaut 14,45 atkvæða og tapaði einum 
bæjarfulltrúa, S-listi Samfylkingar-
innar	hlaut	23,9%	atkvæða	og	tap-
aði tveimur bæjarfulltrúum, Æ-listi 
Bjartrar	 framtíðar	hlaut	12,3%	at-
kvæða og einn bæjarfulltrúa en bauð 
ekki fram fyrir fjórum árum og V-
listi Vinstri hreyfingarinnar græns 
framboðs	hlaut	8,1%	atkvæða	og	tap-
aði sínum manni. Meirihlutinn féll, 
og því verður nýr meirihluti verður 

myndaður á Akranesi. Hann var skip-
aður	fulltrúum	Samfylkingar,	Fram-
sóknarflokks og óháðra og Vinstri 
hreyfingarinnar – græns framboðs. 

Stykkishólmsbær
Tveir listar voru í kjöri í Stykkis-
hólmi, nánast þeir sömu og fyrir 
fjórum	árum.	Þá	hlaut	L-listinn	353	
atkvæði og 4 bæjarfulltrúa og felldi 
þáverandi meirihluta Sjálfstæðis-
flokksins sem hlaut 347 atkvæði og 
3 bæjarfulltrúa. Nú tefldu Sjálfstæð-
ismenn	og	Framsóknarmenn	fram	
sameiginlegum lista, H-listanum sem 
hlaut	meirihluta	atkvæða,56,6%	og	
fjóra bæjarfulltrúa. Í baráttusætinu 
var Sturla Böðvarsson , fyrrum bæj-

arstjóri, þingmaður og ráðherra, 
og verður hann næsti bæjarstjóri í 
Stykkishólmi.	L-listinn	hlaut	43,4%	
atkvæða og 3 bæjarfulltrúa. Við upp-
haf síðasta kjörtímabils var Gyða 
Steinsdóttir ráðin bæjarstjóri en fyrr 
á þessu ári var gerður við hana starfs-
lokasamningur	og	við	tók	Lárus	Ást-
mar	Hannesson,	efsti	maður	á	L-lista.	

Eyja- og  
Miklaholtshreppur
Í	Eyja-	og	Miklaholtshreppi	F-listi	
43,9%	atkvæða	og	tvo	fulltrúa	í	sveit-
arstjórn	og	H-listi	56%	atkvæða	og	
þrjá fulltrúa í sveitarstjórn. Í kosn-
ingunum	árið	2010	var	óhlutbundin	
kosning í sveitarfélaginu. 

Ólafur Adólfsson lyfsali, efsti maður á lista Sjálfstæðisflokksins leiddi Sjálf-
stæðismenn til stórsigurs á Akranesi. Hér fagnar hann sigrinum á kosninganótt 
með stuðningsmönnum. 

Fjórar konur og þrír 
karlar í nýrri sveitar-
stjórn Hvalfjarðarsveitar
- um 90 manns fengu atkvæði

Óhlutbundnar kosningar voru 
í Hvalfjarðarsveit kjörsætin 
sjö talsins. Björgvin Helga-

son var hlutskarpastur og er í efsta 
sæti	í	sveitastjórn	2014	–	2018.	Í	öðru	
sæti var Arnheiður Hjörleifsdóttir, í 
þriðja var Stefán Gunnar Ármannsson 
og í fjórða sæti var Daníel A. Ottesen. 
Jónella Sigurjónsdóttir var í fimmta 
sæti, Hjördís Stefánsdóttir var í því 
sjötta og Ása Helgadóttir í sjöunda. 
Um 90 manns fengu atkvæði í kosn-
ingunum í sveitarfélagi sem telur 650 
manns. Á kjörskrá voru 467, alls kusu 
361	eða	77,30	%.	Þar	af	voru	14	utan-
kjörstaðaratkvæði. 

Í fráfarandi sveitarstjórn sátu Hall-
freður Vilhjálmsson, Arnheiður Hjör-
leifsdóttir, Stefán Gunnar Ármanns-
son, Ása Helgadóttir, Sigurður Sverrir 
Jónsson,	Sævar	Ari	Finnbogason	og	
Halldóra Halla Jónsdóttir, þ. e. þrír 
af fráfarandi sveitarstjórnarmönnum 
náðu endurkjöri en rétt er að taka 
fram að í óhlutbundinni kosningu eru 
allir	í	kjöri.	Listakosning	var	í	Hval-
fjarðarsveit	í	kosningunum	2010.	Þeir	
sem hafa setið í sveitarstjórn hafa þó 
rétt að að biðjast undan endurkjöri 
til jafn langs tíma og þeir hafa setið í 
sveitarstjórn. 

Valið ekki erfitt
Úrsula Árnadóttir og Guðmundur 
Ágúst Gunnarsson voru að koma frá 

því að kjósa um kvöldmatarleitið. Þau 
voru spurð hvort valið hefði verið 
erfitt, hvort mörg nöfn hefðu komið 
til greina. 

„Þeir sem sýndu áhuga á að komast 
í sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar voru 
ekki mikið að hafa sig í frammi, það 
hringdi t. d. enginn í okkur eða kom 
í heimsókn. Viðgátum séð á sérstakri 
heimasíðu sem sveitarfélagið hafði 
stofnað hverjir sýndu pólitíkinni 
meiri áhuga en aðrir. Við máttum 
kjósa mest 14 nöfn en við þurftum 
ekki að kjósa nema einn. Ég held samt 
að kjörsóknin verði góð, “ sagði Úr-
súla Árnadóttir. 

úrsúla Árnadóttir og Guðmundur 
Ágúst Gunnarsson á Brekku á kjör-
stað ásamt barnabarninu, Vigdísi 
Birnu. 

Talning í óhlutbundinni kosningu er bæði ákaflega vandmeðfarin og sein-
leg. Hér situr kjörstjórn við talningu á öðrum tímanum á kosninganóttina, 
og mikið verk óunnið.
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þjónustustöðvar 

Flytjanda.
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Óbreyttur meirihluti í 
Grundarfirði og Snæfellsbæ
Tveir listar buðu fram í 

Grundarfjarðarbæ að þessu 
sinni, þeir sömu og fyrir 

fjórum árum. D-listi Sjálfstæðis-
manna	hlaut	47,8%	átkvæða	og	þrjá	
bæjarfulltrúa	og	L-listi	Bæjarmálafé-
lagsins	Samstöðu	hlaut	52,2%	atkvæða	
og fjóra menn. Úrslit vou því á sama 
veg	og	vorið	2010.	
Eyrún	 Ingibjörg	 Sigþórsdóttir	

fyrrum oddviti og sveitarstjóri á 
Tálknafirði var bæjarstjóraefni sjálf-
stæðismanna í Grundarfirði, fyrir 
sveitarstjórnarkosningarnar 31. maí 
sl.	Eyrún	Ingibjörg	er	varaþingmaður	
Sjálfstæðisflokksins í Norðvestur-
kjördæmi og hefur verið búsett á 
Tálknafirði.	Eftir	 talningu	atkvæða	
er ljóst að hún verður ekki bæjarstjóri 
í Grundarfirði. 
Í	bæjarstjórnarkosningunum	2010	

fékk	 Sjálfstæðisflokkurinn	 235	 at-
kvæði og 3 bæjarfulltrúa en Bæjar-
málafélagið	Samstaða	294	atkvæði	og	
4 bæjarfulltrúa. Á síðasta kjörtímabili 
hefur Sigurborg K. Hannesdóttir verið 
forseti bæjarstjórnar en bæjarstjóri 
Björn Steinar Pálmason. Hann lýsti 
því yfir fyrir nokkru að hann sækt-
ist ekki eftir áframhaldandi setu sem 
bæjarstjóri, hvernig svo sem niður-
staða kosninganna yrði. Það er því 

alls óvíst hver verður næsti bæjarstjóri 
Grundarfjarðarbæjar. 

Óbreytt í Snæfellsbæ
Í Snæfellsbæ hlaut D-listi Sjálfstæð-
isflokks	 D-listi	 46,1%	 atkvæða	 og	
fjóra menn, J-list Bæjarmálasamtaka 
Snæfellsbæjari	37,1%	atkvæða	og	þrjá	
menn,	N-listi	6,3%	og	Æ-listi	10,5%,	
en hvorugur listinn fékk mann kjör-
inn. Kosningar fóru á sama veg árið 
2010,	og	Sjálfstæðismenn	halda	því	
áfram meirihluta í Snæfellsbæ. Á síð-
asta kjörtímabili var Kristinn Jónasson 
bæjarstjóri.	Ekki	er	líklegt	að	þar	verði	
breyting á. 

Hellissandur tilheyrir Snæfellsbæ.

Grundarfjörður. 

Helgafellssveit:

Allir sveitarstjórnar-
menn eru nýliðar
Í Helgafellssveit voru óhlutbundinn 

kosning	til	sveitarstjórnar.	Egill	
V. Benediktsson bankamaður 

hlaut flest atkvæði í kosningunum, 
en	Egill	var	áður	varamaður	í	sveit-
arstjórn Helgafellssveitar. Aðrir sem 
sem kjörnir voru í sveitarstjórn eru 
Guðlaug Sigurðardóttir, Hilmar 
Hallvarðsson, Sif Matthíasdóttir og 
Jóhanna	Kristín	Hjartardóttir.	Engin	
aðalmaður í frávarandi sveitarstjórn 
hlaut kosningu. 

Í Helgafellssveit bjuggu 53 þann 1. 
janúar	2014.	Sveitarfélagið	er	annað	
af fámennustu sveitarfélögum lands-
ins. Önnur sveitarfélag sem eru með 
tveggja stafa tölu í íbúafjölda eru 
Skorradalshreppur	með	58	íbúa	þr	

sem voru kosnir í sveitarstjórn Jón 
Eiríkur	Einarsson,	Sigrún	Guttorms-
dóttir Þormar, Árni Hjörleifsson, 
Steinunn	Fjóla	Benediktsdóttir	 og	
Pétur Davíðsson sem átti sæti í fráfar-
andi sveitarstjórn. Pétur er sonur Dav-
íðs Péturssonar á Grund í Skorradal 
sem	hefur	setið	í	sveitarstjórninni	í	48	
ár, þar af oddviti lengst af þess tíma. 
Hann baðst undan endurkjöri. Jón 
Eiríkur	og	Steinunn	Fjóla	eru	hjón,	
búa í Mófellsstaðakoti. 

Hin sveitarfélögin eru Árnes-
hreppur á Ströndum er með 53 íbúa 
þar sem var óhlutbundinn kosning og 
Tjörneshreppur í Þingeyjarsýslu með 
55 íbúa en þar var einn listi í fram-
boði, T-listinn, og var því sjálfkjörinn. 

Séð af Vatnaleiðinni, en vegastæðið er í Helgafellssveit. 



Það er alltaf gott að koma á Bifröst. Öll aðstaða til náms 
er til fyrirmyndar og stuðlar að góðum árangri í námi. 
Íbúðarhúsnæði á staðnum er hagkvæmt og fjölbreytt og 
hentar jafnt einstaklingum sem fjölskyldum. Á Bifröst er 
stutt í óbeislaða náttúru og þar eignast fólk vini fyrir lífstíð.

Nánari upplýsingar á nam.bifrost.is

Öflugur og nútímalegur 
háskóli í Borgarfirði

Vandað nám  
í heillandi 
umhverfi

Kynntu þér nám í Háskólagátt og grunnnámi við 
Háskólann á Bifröst.
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Ársreikningur Stykkishólmsbæjar 2013:

Gæta þarf aukins aðhalds 
í rekstri ef ekki á illa að fara
Rekstrartekjur Stykkishólms-

bæjar	á	árinu	2013	námu	922,2	
milljónum króna samkvæmt 

samanteknum ársreikningi fyrir A – 
hluta stofnanir og fyrirtæki, en þar 
af námu rekstrartekjur A - hluta þ. e. 
bæjarsjóðs,855,5	milljónum	 króna.	
Rekstrargjöld A og B hluta námu 797,1 
milljón króna, þar af námu rekstrar-
gjöld	A	–	hluta	bæjarsjóðs	768,6	millj-
ónum króna að meðtöldum hækkunum 
vegna lífeyrisskuldbindinga starfsfólks. 
Rekstrarniðurstaða bæjarsjóðs var nei-
kvæð um 14,5 milljónir króna sam-
kvæmt ársreikningi en neikvæð um 
18,3	milljónir	króna	í	samanteknum	
ársreikningi	í	A	–	og	B-	hluta.	Eigið	
fé	sveitarfélagsins	nam	í	árslok	2013,	
eftir að lífeyrisskuldbindingar höfðu 
verið	dregnar	frá,854	milljónum	króna	
samkvæmt efnahagsreikningi en þar 
af nam eigið fé bæjarsjóðs 1.045,7 
milljónum króna. Rekstrarafkoma 
samantekins ársreiknings A og B hluta 
er	neikvæð	um	18,3	milljónir	króna	
miðað við 4,5 milljónir króna hagnað 
á	árinu	2012.	

Meginástæður fyrir þessu eru að 
rekstrarniðurstöður A- hluta var nei-
kvæð	um	14,5	milljónir	króna	2013	
miðað við 11,0 milljón króna hagnað 
á	árinu	2012.	Helstu	ástæður	þessrar	
rekstrarniðurstöðu má rekja til þess 
að rekstrartekjur hækkuðu aðeins 
um 9,7 milljónir króna milli ára, á 
meðan rekstrarútgjöld hækkuðu um 
35,1 milljón króna. Vegur þar þyngst 
hækkun launa og lífeyrisskuldbindinga. 
Í öðru lagi er jákvætt að Hafnarsjóður 
var	 rekinn	með	 u.	 þ.	 b.2,4	milljón	
króna hagnaði árinu á undan. Í þriðja 
lagi	skilar	Fráveita	1,7	milljón	króna	
hagnaði miðað við 0,7 milljón króna 
hagnaði	á	árinu	2012.	

Helstu fjárfestingahreyfingar eru 
samtals 41,0 milljónir króna, m. a. 
skólalóð 7,6 milljónir króna, stígar 
í Súgandisey 6,7 milljónir króna og 

nýtt hlutafé í Jeratúni að upphæð 7,3 
milljónir króna. Á síðustu 10 árum 
hafa tekjur bæjarfélagsins einungis 
staðið	undir	útgjöldum	árin	2006	og	
2012	þegar	tekið	hefur	verið	tillit	til	
afskrifta og fjármagnsliða. Áhyggjuefni 
er hversu lágt handbært fé frá rekstri 
var, eða einungis 130 þúsund krónur 
um	áramótin	2013	og	2014	en	þyrfti	að	
vera 50 milljónir króna. Það að sveitar-
félagið hafi ekki náð jákvæðri rekstrar-
niðurstöðu	á	árinu	2013	ber	að	íhuga	
alvarlega og leita leiða til að auka tekjur 
og minnka útgjöld svo sveitarfélagið 
standist viðmið sveitarstjórnarlaga. 
Langstærsti	útgjaldaliðurinn	í	rekstri	
bæjarfélagsins var eins og áður laun og 
launatengd	gjöld	og	námu	þau	57,6%	af	
útgjöldum. Þessi kostnaðarliður hefur 
þó	lækkað	úr	64%	frá	árinu	áður.	

L-istinn vill áfram gæta 
aðhalds í rekstri
Í	bókun	meirihluta	bæjarstjórnar	2010	
–	2014,	L-listans,	segir	m.	a.	að	það	sé	
alveg ljóst að til að ná þeim árangri að 
rekstur bæjarfélagsins verði jákvæður 
verður áfram að gæta verulegs að-
halds í rekstri. „Jákvæð þróun hefur 
orðið á skuldum Stykkishólmsbæjar 
en skuldahlutfall miðað við tekjur er 
komið	niður	fyrir	150%	og	var	árið	
2013	147,2%.	Fjármagnsgjöld	voru	88,8	

milljónir króna. Mikilvægt er að lækka 
fjármagnsgjöld bæjarins áfram. Það er 
því alveg ljóst að á næstu árum verður 
að fara varlega í auknar fjárfestingar 
og forgangsraða af skynsemi og ábyrgð 
og miða við þörf og stöðu. Við teljum 
að forgangsverkefni næstu ára verði 
fjárfesting til öldrunarmála, göngu-
stíga og gatnakerfis bæjarins. Undir 
þessa	bókun	rita	Lárus	Á.	Hannesson,	
Berglind	Axelsdóttir,	Davíð	Sveinsson	
og Helga Guðmundsdóttir. 

Bókun minnihluta bæjar-
stjórnar vegna ársreikn-
ings 2013
Í bókun Sjálfstæðisflokks segir að það 
sé áhyggjuefni að enn hækka rekstr-
argjöld Stykkishólmsbæjar umfram 
tekjur.	„Tekjur	ársins	2013	hækka	um	
0.9%,	eða	6.170	þúsund	krónur	á	milli	
ára	en	gjöld	aukast	um	4,5%,	eða	36.978	
þúsund krónur. Handbært fé í lok árs 
er aðeins 130 þúsund krónur, en þyrfti 
að vera a. m. k.50 milljónir króna, eða 
sem nemur eins mánaðar útgjöldum. 
Þróun á handbæru fé frá rekstri í hlut-
falli við langtímalán er áhyggjuefni, 
það	hefur	farið	úr	9,2%	á	árinu	2008	í	
22,9%	á	árinu	2013.	Það	tekur	því	að	
óbreyttu	22,9	ár	að	greiða	niður	skuldir	
Stykkishólmsbæjar. Nauðsynlegt er að 
snúa rekstri úr tapi yfir í hagnað og 
auka veltufé frá rekstri, það verður 
aðeins gert með auknum tekjum og 
lægri	útgjöldum.	Ljóst	er	að	taka	þarf	
verulega á útgjaldaliðum, hagræða og 
skera niður frá því sem nú er ef ekki 
á illa að fara. 
Lög	 um	 fjármálareglur	 sveitarfé-

laga hafa gjörbreytt því umhverfi sem 
sveitarfélög hafa búið við. Bæjarstjórn 
Stykkishólmsbæjar þarf að taka mið af 
því. „Undir þessa bókun rita Grétar D. 
Pálsson, Guðlaug Ágústsdóttir og Íris 
Huld Sigurbjörnsdóttir. 

Ársreikningurinn var samþykktur 
samhljóða.

Það er alveg ljóst að á næstu 
árum verður að fara varlega 
í auknar fjárfestingar og 
forgangsraða af skynsemi 
og ábyrgð og miða við þörf 
og stöðu. Við teljum að 
forgangsverkefni næstu ára 
verði fjárfesting til öldrunar-
mála, göngustíga og gatna-
kerfis bæjarins.

Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi:

Akraneskaupstaður veitti tvo 
námsstyrki við útskrift
Við	útskrift	Fjölbrautaskóla	Vest-

urlands	þann	24.	maí	sl.	afhenti	
Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri 
námsstyrk Akraneskaupstaðar. Náms-
styrkur Akraneskaupstaðar hefur 
verið veittur frá árinu 1991 og er í 
dag 700 þúsund krónur. Styrkurinn 
er veittur til eins eða tveggja nemenda 
sem hafa sýnt afburða námsárangur, 
góða ástundun eða annað sem vekur 
eftirtekt. 

Að þessu sinni voru það Ahmad 
Husam	 Ahmad	 og	 Dagbjört	 Inga	
Grétarsdóttir sem skipta með sér styrk-
veitingunni í ár. Ahmad kom til Íslands 
fyrir	sex	árum	síðan	úr	flóttamanna-
búðum og fór beint í 10. bekk. Hann 
þurfti að læra nýtt stafróf og tungumál 
við komuna til Íslands. Hann hóf nám í 
Fjölbrautarskólanum	haustið	eftir	eða	

árið	2009.	Hann	útskrifaðist	með	fyrstu	
einkunn um síðustu jól af málabraut. 
Ahmed hyggst fara í ensku í Háskóla 
Íslands og draumurinn er að vinna sem 
túlkur í framtíðinni. 
Dagbjört	Inga	Grétarsdóttir	hóf	nám	

haustið	2010	og	útskrifaðist	af	nátt-
úrufræðibraut í vor með eina hæstu 

einkunn sem hefur verið gefin í skól-
anum. Uppáhaldsfög Dagbjartar eru 
stærðfræði, eðlisfræði og efnafræði og 
stefnir hún að því að læra heilbrigðis-
verkfræði í Háskólanum í Reykjavík. 
Akraneskaupstaður óskar þeim alls 
hins besta í framtíðinni. 

Ahmad Husam Ahmad. Fer í ensku-
mám við Hí og ætlar að verða túlkur 
í framtíðinni. 

Dagbjört Inga Grétarsdóttir. Stefnir 
á nám í heilbrigðisverkfræði við HR. 



Komdu í heimsókn 
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld

Espace
Smekklegur og nettur sófi sem frábært er 
að sitja í. Nokkrar stærðir í boði. Alklæddur 
leðri eða tauáklæði. Mikið litaúrval.

Dönsk gæðarúm 
í mörgum stærðum og gerðum.

Demetra svefnsófi
Glæsilegur og vandaður svenfsófi frá Ítalíu. Hægt 
að fá í mörgum útfærslum og litum m.a sem tungusófi.

LÚR      Hlíðasmára 1      201 Kópavogi      Sími 554 6969      lur@lur.is      www.lur.is

Diva tungusófi
Nettur tungusófi með hallanlegu baki á tungu. 
Rafstýrðir hvíldarstólar bæði á enda og miðju.  
Hægri eða vinstri tunga, alklæddur leðri eða tauáklæði. 

Yuni
Fallegur horn og tungusófi. Fæst hægri eða vinstra 
horn, alklæddur leðri í mörgum litum eða tauáklæði.  
Nokkrar stærðarútfærslur í boði. Hvíldarstóll í enda.

Dawn tungusófi
Flottur og vandaður tungusófi, alklæddur 
þykku nautaleðri. Hægri eða vinstri tunga.

Rinoa tungusófi
Alklæddur leðri en einnig til með áklæði. Margar 
útfærslur og úrval lita. Hægri eða vinstri tungusófi

Ezzy
Nettur og góður hægindastóll með háu 
baki og stillanlegum hnakkapúða.  
Raf- eða handstýrður í mörgum litum, 
alklæddur leðri eða tauáklæði.

Gary
Einstaklega þægilegur hægindastóll. Sérstök 
mjóbaksbólstrun gerir þennan stól mjög þægilegan. 
Fáanlegur raf- eða handstýrður. Margir litir í boði, 
alklæddur leðri eða í tauáklæði.

Mobius
Í senn nettur og þægilegur hægindastóll. 
Klassísk en nútímaleg hönnun með 
þægindin í huga. Alklæddur leðri, 
fáanlegur í fjölmörgum litum.

Tracy Lyftustóll
Fallegur og einfaldur í notkun fyrir þá sem 
að eiga erfitt með að standa upp úr stólum.  
Til bæði í tauáklæði og alklæddur leðri 
í nokkrum litum.

Walton Tungusófi
Tungusófi með hvíldarstól í enda. Til hægri eða 
vinstri tunga í fjölmörgum litum, hvort sem tauáklæði 
eða alklæddur leðri.

Gary
Vinsæll sófi með stuðninginn á réttum stöðum. 
Hvíldarstólar í endum, raf- eða handstýrðir.  
Alklæddur leðri eða tauáklæði í mörgum litum.

Massa
Stílhreinn og flottur hvíldarsófi með háu baki. 
Raf- eða handstýrðir hvíldarstólar í endum. 
Til í mörgum litum alklæddur leðri eða tauáklæði.

Gæðarúm frá Serta í mörgum 
stærðum og stífleikum.

Toronto 
Falleg borð frá Ítalíu. Hægt að nýta sem hliðarborð 
eða renna fótum undir sófann og nýta borðplötuna 
yfir sessunni á sófanum.

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM – GÆÐI Í GEGN
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VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Velkomin  í  
Vatnajökulsþjóðgarð!

Í sumar er boðið upp á fjölbreytta og áhugaverða dagskrá fyrir gesti   
Vatnajökulsþjóðgarðs með áherslu á lifandi leiðsögn og persónulega  
upplifun af náttúru og umhverfi þjóðgarðsins. 

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: sKaftÁrstofa á Kirkjubæjarklaustri, 
sKaftafellsstofa í Skaftafelli, snæfellsstofa á Skriðuklaustri, 
Gljúfrastofa í Ásbyrgi og GaMlaBúÐ á Höfn.

upplifÐu æVintýri Í VatnajöKulsþjóÐGarÐi Í suMar!
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Gamlabúð

ÍA vann Þrótt 
í 1. deild karla
Skagamenn mættu liði Þróttara 

á	gervigrasvellinum	í	Laugardal	
á sunnudagskvöldið í 1. deild 

karla og lyktaði leiknum með 1-0 
sigri	Skagamanna.	Leikurinn	byrjaði	
fjörlega	og	átti	Arnar	Már	strax	fína	
marktilraun þegar rétt um mínúta var 
liðin af leiknum en Skagamaðurinn, 
Trausti Sigurbjörnsson í marki Þróttara 
varði vel en Trausti átti einmitt eftir 
að koma mikið við sögu í leiknum. 
Leikmaður	Þróttar	fékk	að	sjá	rauða	
spjaldið á 35. mínútu eftir harkalega 
tæklingu	á	Darren	Lough,	vinstri	bak-
verði Skagaliðsins. Skagamenn efldust 

við þetta og skömmu síðar skoraði Jón 
Vilhelm Ákason laglegt mark beint úr 
aukaspyrnu og staðan orðin 1-0 fyrir 
Skagamenn. Það reyndist eina mark 
leiksins og fyrsti tapleikur Þróttar í 
deildinni staðreynd. Skagamenn voru 
líklegri til að bæta við marki þegar leið 
að leikslokum en markmaður Þróttar 
sá til þess að svo varði ekki með stór-
góðri markvörslu. 

ÍA er í 5. sæti deildarinnar, hefur 
unnið tvo leiki og tapað tveimur. 

Næsti leikur Skagamann verður gegn 
liði HK úr Kópavogi á Norðurálsvell-
inum næsta föstudag,6. júní. 

íA á aukaspyrnu skammt utan vítateigs Þróttar. Garðar Gunnlaugsson býður 
tækifæris að stinga sér inn fyrir varnarvegg Þróttara en Arnar Már Guðjónsson 
fylgist af athygli með hvernig spyrnan er tekin. Ekki varð mark í þetta skiptið. 

Byrjunarlið Skagamanna gegn Þrótti á Þróttarvellinum. Rigning var og vatns-
dropi hefur gert sig heimankominn á myndavélalinsuna og gert andlit eins 
leikmannsins nær óþekkjanlegt. 

Víkingur Ólafsvík leikur í 1. deild:

Fyrsti leikurinn á Ólafs-
víkurvelli gegn Þrótti 6. júní
Víkingur Ólafsvík leikur í 1. 

deild í ár, en ætla sér örugglega 
aftur	upp	í	efstu	deild.	Liðið	er	

í 4. sæti deildarinnar, unnu KA á KA-
velli	2:3,	Vesturlandsslaginn	við	Akra-

nes á Norðurálsvellinum á Akranesi, 
einnig	2:3	en	töpuðu	fyrir	Selfyssingum	
á gervigrasinu í Akraneshöll 0:1. Næsti 
leikur er í kvöld, fimmtudag 5. júní gegn 
Grindavíkingum í Grindavík. 

Fyrsti	heimaleikurinn	á	Ólafsvíkur-
velli er gegn Þrótti mánudaginn 9. júní 
nk.	Ekki	er	að	efa	að	Snæfellingar	bíða	
spenntir eftir þeim leik gegn Þrótti 
sem eru í efsta sæti deildarinnar sem 
stendur. Víkingur Ólafsvík er úr leik 
í Borgunarbikarkeppninni, töpuðu 
fyrir HK

Kvennaliði tap- 
laust í 1. deild
Kvennalið Víkings leikur gegn 
Stjörnunni á Ólafsvíkurvelli næsta 
föstudag,6. júní í Borgunarbikarkeppn-
inni. Kvennaliðið leikur í 1. deild. Þær 
unni Hamrana frá Hveragerði á Hell-
issandsvelli 1:0 en gerðu svo jafntefli 
við Tindastól á Hofsósvelli 1:1. Næsti 
leikur þeirra er á Ísafjarðarvelli gegn 
BÍ/ Bolungarvík á laugardaginn 7. júní 
nk. Víkingur Ólafsvík á dyggan og stóran hóp stuðningsmanna. 

Stuttar fréttir úr stjórn-
sýslu Akraneskaupstaðar
Á fundi framkvæmdaráðs Akra-
neskaupstaðar	26.	maí	sl.	var		rædd	
kostnaðaráætlun vegna bláfána-
umsóknar	 fyrir	Langasand.	Garð-
yrkjustjóri gerði grein fyrir kostnaði 
sem nemur 1,5 milljón króna vegna 
bláfánaverkefnis	 við	 Langasand.	
Framkvæmdaráð	 samþykkti	
kostnaðaráætlunina og óskaði eftir 
aukafjárveitingu í verkefnið frá 
bæjarráði.

Í stað Vesturgötu 51  
komi grænt svæði
Farið	var	yfir	stöðu	málsins.	Fram-
kvæmdaráð samþykkti að ganga til 
samninga við tilboðsgjafa, þar sem 
fram kemur að húsið verði fjarlægt. 

Framkvæmdastjóra	Umhverfis-	og	
framkvæmdasviðs er falið að ganga 
frá	samningi	þar	að	lútandi.	Fram-
kvæmdaráð leggur til að farið verði 
í að endurskoða skipulag lóðarinnar, 
með það í huga að þarna verði grænt 
svæði, sem svipar til hornsins 
Kirkjubrautar/Merkigerði.

Skrifstofur Akranesbæjar eru við 
Stillholt.
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Þvottavélar  •  þurrkarar  •  tauflokkunarkerfi  •  o.m.fl

W5240 
Þvottavél

W5105H
Þvottavél

T5290
Þurrkari

T5350
Þurrkari

Hreint og klárt  
Hjá Fastus fást heildarlausnir fyrir þvottahús

Þvottavélar og þurrkarar - helstu kostir: 
• Ryðfrítt stál
• Stærra hurðarop - 45cm þvermál
• Sparnaðarkerfi fyrir vatn og orkunýtingu
• Notendavæn og þægileg þvottakerfi
• Þvottavél og þurrkari staflanleg til að nýta pláss betur
• Margar góðar viðbætur fáanlegar, m.a. myntrauf

Hammerlit    •   Tauflokkunarkerfi
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Löndun ehf sér um skipaafgreiðslu í Reykjavík og

Hafnarfjarðarhöfn. Fyrirtækið veitir vandaða og skjóta

þjónustu. Býður einnig upp á nauðsynlegan tækjabúnað

og úrval manna sem reiðubúnir eru með stuttum

fyrirvara að landa úr skipum.

Löndun ehf. - Kjalarvogi 21, 104 Reykjavík - Sími 552 9844 - Fax 562 9844 - londun@londun.is

 Fyrirhyggja, lipurð 
og samviskusemi 

einkenna þá 
þjónustu sem 

við veitum



RAFTÆKJAÚRVAL
15% afsláttur af raftækjum þegar þau eru 

keypt með innréttingu.

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • Opið: Mán. - föst. kl. 09-18 •  Laugardaga kl. 11-15 

ÞvottahúsBaðherbergi Sérsmíði Pottaskápar Allar útfærslur

friform.is

ELDHÚSDAGAR
25% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM ELDHÚS-

INNRÉTTINGUM 

VIÐ HÖNNUM OG TEIKNUM FYRIR ÞIG
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, þvottahúsinu, 
anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, teiknum og gerum þér 

vönduð raftæki á vægu verði.

ÞITT ER VALIÐ
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu önnumst 
við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir þá sem 
þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

FJÖLBREYTT ÚRVAL AF HURÐUM, FRAMHLIÐUM, KLÆÐNINGUM OG EININGUM, 
GEFA ÞÉR ENDALAUSA MÖGULEIKA Á AÐ SETJA SAMAN ÞITT EIGIÐ RÝMI.

25 % AFSLÁTTUR 

 


