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3 ÁRA 
ÁBYRGÐ

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. 

Birtir til á bygginga- 
og verktakamarkaði
- framkvæmdir á vegum ríkisfyrirtækja nokkrar á Vesturlandi

Á Útboðsþingi fyrr á árinu gættu 
nokkurrar bjartsýni um að nú 
tæki að birta til á bygginga- og 

verktakamarkaði. Framkvæmdir á vegum 
Reykjavíkurborgar nema um 8,5 millj-
örðum króna en vegna stefnu ríkistjórn-
arinnar um hallalaus fjárlög voru nokkur 
stærri fjárfestingaverkefni sett á ís. Fram-
kvæmdir Velferðarráðuneytis eru rúmir 3 
milljarðar króna en samtals eru áformuð 
verkefni fyrir 6,8 milljarða króna á árinu. 
Vignir Albertsson kynnti hefðbundnar 
framkvæmdir Faxaflóahafna en að auki 
kynnti hann áhugaverð áform bandaríska 
fyrirtækisins Silicor Materials um að reisa 

silíkonverksmiðju á Grundartanga. Ver-
kefni upp á 70 milljarða króna en skrifað 
hefur veriðundir samning og framkvæmdir 
hefjast fljótlega. Landsvirkjun verður með 
framkvæmdir á Bakka og Þeistareykjum 
og OR er með framkvæmdir fyrir um 4 
milljarða króna. 

Á vegum Vegagerðarinnar eru nokkrar 
framkvæmdir á Vesturlandi, s. s.450 metra 
sjóvörn á Akranesi,210 metra sjóvörn í 
Hvalfjarðarsveit og 240 metra sjóvörn 
Snæfellsbæ; bundið slitlag 7,5 kkm á vegi 
502, Svínadalsvegi og bundið slitlag á vegi 
519, Reykholtsdalsvegi og vegi 523, Hvít-
ársíðuvegi frá Ási að Gilsbakka. Á vegum 

Framkvæmdasýslu ríkisins verður varið 15 
milljónum króna til endurgerðar á eldhúsi 
að Hvanneyri,50 milljónum króna verður 
varið til Heilbrigðisstofnunar Vesturlands 
í Stykkishólmi og 40 milljónum króna 
til sjúkrahúsins á Akranesi. Orkuveita 
Reykjavíkur verður með framkvæmdir 
við aðveitustöð rafmagns á Akranesi og 
við Andakílsárvirkjun verður ástandsmat 
stíflu og lokunarmannvirkja. Fjárfestingar 
Faxaflóahafna eru aðallega við Reykjavíkur-
höfn en 130 milljónum króna verður varið 
til Grundartangahafnar. 

3. júlí 2014
11. tölublað 3. árgangur UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Faxaflóahafnir framkvæma fyrir 130 millj-
ónir króna á Grundartanga á þessu ári. 

Til Sjúkrahúsins í Stykkishólmi verður varið 50 milljónum króna. 
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Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

Eigum til reimar í miklu 
úrvali í flestar gerðir 
snjósleða og fjórhjóla.

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.

KKÍ og Landflutningar – Samskip:

Efling barna- og 
unglingastarfs í 
körfuboltanum
Landflutningar verða einn af sam-

starfsaðilum KKÍ með áherslu á 
að efla barna- og unglingastarf 

körfuboltans hringinn í kringum í 
landið og auka útbreiðslu íþróttarinnar 
enn frekar. Íslandsmót yngri flokka 
KKÍ mun bera nafn Landflutninga. 

„Það er íþróttahreyfingunni mikil-
vægt að eiga öfluga bakhjarla og við 
hjá Körfuknattleikssambandinu erum 
afar ánægð og stolt að hafa nú Land-
flutninga með okkur í körfuboltafjöl-
skyldunni. Landflutningar eru öflugt 

fyrirtæki með starfsstöðvar víðs vegar 
um landið,“ sagði Hannes S. Jónsson, 
formaður KKÍ við þetta tækifæri.“ 

Gísli Þór Arnarson fram-
kvæmdastjóri innanlandssviðs Sam-
skipa tekur í sama streng og segir; 
„Það er tilhlökkunarefni að taka þátt í 
uppbyggingarstarfi körfuboltans vítt og 
breitt um landið og vonumst við til að 
þátttakendum fjölgi og áhugi almenn-
ings á íþróttinni blómstri. Við munum 
leggja okkar af mörkum til að nálgast 
það markmið.“

Hannes S. jónsson formaður KKí, Einar Karl Birgisson stjórnarmaður KKí, Gísli 
Þór Arnarson framkvæmdastjóri og Ingi Þór Hermannsson forstöðumaður 
landflutninga við undirritun samningsins. 

Háskólinn á Bifröst:

Diplómanám í verslunar-
stjórnun hefur fest sig í sessi
Átta nemendur útskrifuðust úr 

diplómanámi í verslunarstjórnun 
frá Bifröst fyrr í mánuðinum. Þessi 
dagur markaði þau tímamót að 10 ár 
eru liðin frá því fyrsti hópurinn út-
skrifaðist úr námi í verslunarstjórnun 
við Háskólann á Bifröst. Námið hefur 
þróast og eflst í samvinnu við hags-
munaaðila í verslun og þjónustu á 
liðnum áratug og mikið lagt upp úr 
fagmennsku og þjálfun á vinnustað. Í 
dag er er óhætt að fullyrða að námið 
hafi fest sig í sessi og skilað fjöldanum 
öllum af hæfum verslunarstjórum úti 

í samfélagið, auk þess sem margir hafa 
haldið áfram til frekara náms. Það er 
hugur stjórnenda skólans að efla enn 
frekar nám í verslun og þjónustu í nánu 
samstarfi við atvinnulífið en nú hafa 
178 nemendur hafa lokið námi í versl-
unarstjórn við skólann. 

VR, SVÞ -Samtök verslunar og 
þjónustu, Kaupmannasamtök Íslands 
og Starfsmenntasjóður verslunar og 
skrifstofufólks gáfu vegleg verðlaun 
fyrir framúrskarandi námsárangur 
en verðlaunin hlaut Baldvina Karen 
Gísladóttir. 

Ólafía B. Rafnsdóttir afhendir Baldvinu Karen Gísladóttur verðlaun fyrir hönd 
VR fyrir framúrskarandi námsárangur.

Sýning á 
Bifröst í 
sumar um 
íslenskt 
atvinnulíf
Í júnímánuði sl. var opnuð sýn-

ing um íslenskt atvinnulíf á 
Bifröst. Sýningin fjallar um ís-

lensk fyrirtæki og er innsýn í verð-
mætasköpun þeirra og og hvernig 
starfsmenn sjá framtíð þeirra fyrir 
sér. Á sýningunni eru ýmis fyrir-
tæki á öllum sviðum atvinnulífsins 
og á sýningunni eru stór myndræn 
veggspjöld ásamt myndböndum og 
ljósmyndasýningu, mjög fagmann-
lega gert. Sýningin verður opin í allt 
sumar frá kl. 10.00 -18.00 á Bifröst 
og er aðgangur ókeypis. 

María Ólafsdóttir sýningarstjóri 
ásamt Vilhjálmi Egilssyni rektor, 
en þau hafa leitt vinnuna. 

Wilhelm Beckmann:

Upplýsingar vantar um 
verk eftir listamanninn
Wilhelm Beckmann (1909-

1965) var mjög fjölhæfur 
listamaður. Allt lék í 

höndum hans. Hann skar út í tré, 
hann hjó í stein, hann málaði myndir 
og hann gerði skartgripi. Langþekkt-
astur er hann þó fyrir útskurðarverk 
sín. Verk hans er að finna í mörgum 
kirkjum og á mörgum heimilum. Hann 
skar út marga skírnarfonta og tækifær-
isgjafir af ýmsu tagi. Wilhelm Beck-
mann bjó ásamt fjölskyldu sinni lengi 
í Kópavogi. Hann var útnefnur fyrsti 
bæjarlistamaður Kópavogs árið 1954. 
Árið 2010 gáfu börn og ættingjar Wil-
helms Beckmann Bókasafni Kópavogs 
ýmis verk eftir hann sem Bókasafnið 
hefur komið fyrir í Beckmannsstofu í 
safninu á 3. hæð. Frekari upplýsingar 
um Wilhelm Beckmann er að finna á 
www. beckmann-art. net. 

Wilhelm Beckmann var fæddur í 
Hamborg í Þýskalandi árið 1909 þar 
sem hann ólst upp. Hann lærði útskurð 

og myndhöggvaralist hjá Peter Olde, 
sem var mjög þekktur í grein sinni. 
Hann lauk námi 1927 og setti upp eigin 
vinnustofu auk þess sem hann kenndi 
við Listaháskóla Hamborgar. Wilhelm 
Beckmann var félagi í þýska jafnaðar-
mannaflokknum og átti í útistöðum 
við þýska nasistaflokkinn og varð að 
flýja land, fyrst til Danmerkur og síðan 
til Íslands árið 1935 þar sem hann bjó 
til æviloka. Á Íslandi var hann félagi í 
Alþýðuflokknum og gerði mörg kosn-
ingaspjöld fyrir flokkinn. 

Auglýst eftir verkum eftir 
Wilhem Beckmann
Nú er auglýst eftir myndum eða 
hverskyns verkum eftir listamanninn, 
sem gætu verið í eigu kirkna, stofnana 
og/ eða einstaklinga. Þetta gætu verið 
skírnarfontar, ljósastikur, lampar, reyk-
borð, vindlaöskjur, veggplattar, skart-
gripir úr tré, silfri eða beini/ horni og 
eru væntanlega til víða um land, m. 

a. á Vesturlandi. Hafa má samband 
við Hrafn Harðarson, forstöðumann 
Bókasafns Kópavogs. 

Veggplatti eftir Wilhelm Beckmann í 
Búðakirkju á Snæfellsnesi. 

Reglur 
fyrir Ísland
Listamaðurinn Peter Liversidge 

sýnir í i8 Gallery frá 12. júní - 10 
ágúst og mun m. a. gera prentað 

textaverk sem verður í formi plakats, 
blaðabirtingar og einnig sýnt á vegg í 
galleríinu. Þetta er „Reglur fyrir Ísland“ 
(á ensku) og það er ósk listamannsins 
að það dreifist sem víðast. Verkið. 



FLUTNINGALAUSNIR
fyrir þig
Blue Water Shipping hefur sérhæft sig í flutningum á  
sjávarafurðum frá Íslandi, Færeyjum og Grænlandi á  
markaði um allan heim.

Vikulegir sjóflutningar, daglegir flugflutningar, öflugt  
landflutningarkerfi í Evrópu með yfir 1000 flutninga- 
bíla. 

 
 
Contact:  
BWS Seyðisfjörður  I Tel: +354 470 2800  
BWS Hafnarfjörður I Tel: +354 470 2810

 » Vikulegar gámasiglingar til 
Rotterdam 

 » Vikulegar RO/RO siglingar 
til og frá Danmörku

 » 60 skrifstofur um allan 
heim

 » Flutningsmiðlun og 
vörustýring 

 » Dreifingarmiðstöð fyrir 
sjávarafurðir í Padborg og 
Hafnarfirði 

 » Öflugt landflutninganet á 
Íslandi

Seyðisfjörður
Reykjavik Reyðarfjörður

Þórshöfn

Rotterdam

Hirtshals

Blue Water Shipping A/S  |  www.bws.dk

Nuuk

Sisimiut

Ilulissat

Aalborg
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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

Forsætisráðherra, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, sagði í hátíðar-
ræðu á 17. júní að Ísland hefði náð í efstu sæti á listum þar sem borin 
eru saman lífsgæði milli landa, hvort sem litið er til langlífis, heil-

brigðisþjónustu, jafnræðis og jafnréttis, efnahagsmála, tæknivæðingar eða 
lýðræðis og til samræmis við það höfum við mælst meðal hamingjusömustu 
þjóða heims. En hamingjan getur verið hverful. Atvinnuleysi minnkar á 
Íslandi á meðan atvinnuleysi er komið á það stig, að það veldur umróti og 
ógnar velferð í mörgum þeirra landa sem við berum okkur saman við. Á 
því mikla framfaraskeiði sem Ísland hefur notið frá lýðveldisstofnun hefur 
íbúatala landsins hins vegar hátt í þrefaldast og Íslendingum fjölgað hraðar 
en flestum vestrænum þjóðum. Landið hefur hins vegar ekki allt notið 
þeirrar fjölgunar. Forsætisráðherra segir það áhyggjuefni að framfarasaga 
lýðveldisins hefur ekki nýst landinu öllu jafnt, þótt íbúar landsins alls hafi 
svo sannarlega lagt sitt af mörkum í uppbyggingarstarfinu. Þegar hugsað 
er um framfarir á Íslandi, fólksfjölgun, uppbyggingu innviða, bætt kjör og 
velferð, fjárfestingu, atvinnutækifæri og þjónustu við íbúana hljóta allir 
að vilja að þær framfarir nái til landsins alls. Íbúar Vestfjarða eru nú færri 
en 7.000, en árið 1944 voru þeir 12.500. Það búa nú færri á Vestfjörðum 
en á 19. öld, eða aðeins rúm 2% landsmanna. Víða um land hefur íbúum 
fækkað með breyttum atvinnuháttum og vegna þess að ekki hefur tekist að 
skapa sambærileg búsetuskilyrði um land allt. Við lýðveldisstofnun bjuggu 
tæplega 4 af hverjum 10 Íslendingum á höfuðborgarsvæðinu en nú búa þar 
hátt í 7 af hverjum 10. Á Vesturlandi búa nokkuð fleiri en á Vestfjörðum, 
t.d. 5.700 á Akranesi, liðlega 2.000 í Borgarnesi, 1.700 í Snæfellsbæ, 1.200 
í Stykkishólmi og um 950 í Grundarfirði.  Uuppbyggingarstarf komandi 
ára, og áratuga, þarf að nýtast landinu öllu, ekki síst byggðarlögum sem 
eru með fábreytta atvinnustarfsemi. Tekjur af sjávarútvegi þurfa til dæmis 
að nýtast þeim stöðum þar sem þær verða til og stuðla að auknum stöð-
ugleika og fjölbreytileika atvinnulífs í byggðarlögum sem byggðust upp 
af sjósókn. Forsætisráðherra segir olíu- og gasleit mun kalla á starfsemi 
víða um land og hvernig sem fer með vinnslu í okkar eigin lögsögu sýnir 
reynslan að hér getur orðið til þekking sem gert getur Ísland að miðstöð 
fyrir þjónustu við auðlindanýtingu í nágrannalöndunum. Það mun til 
dæmis liggja beint við að vinna með Grænlendingum þegar þeir hefja 
vinnslu gríðarmikilla auðlinda á og við austanvert Grænland. Byggðarlög 
á Vestfjörðum og víðar á norðan- og vestanverðu landinu liggja þá vel við 
til að veita allt frá verkstæðisþjónustu og vinnslu matvæla að heilbrigðis-
þjónustu og rannsóknarvinnu. Auðvitað gæti byggðarlög á norðanverðu 
Snæfellsnesi einnig komið til greina, ekki síst hvað varðar þjónustu við 
Grænlendinga. Um leið og við tökum undir þessi orð forsætisráðherra, 
eða minnsta kosti flest okkar, megum við ekki gleyma því að Vestlendingar 
þurfa að hafa nokkuð frumkvæði í þessu máli ef byggðarlög á Vesturlandi 
eiga yfirleitt að koma til greina. Sveitarstjórnir á Vestfjörðum þurfa að 
vera í þessu sambandi vel meðvitaðar um tengsl skipulags og sjálfbærni 
því að með skipulagi sé verið að leggja grunn að búsvæðum og þar verði 
að taka tillit til margra búþátta, umhverfislegra sem annarra. Einnig þarf 
að huga að bættum samgöngum, ekki er nóg að veita þjónustu á ákveðnu 
svæði ef samgöngur við það eru ekki góðar allan ársins hring, eru jafnvel 
í molum. Margar sveitarstjórnir, m.a. á Vesturlandi, eru þó í vaxandi mæli 
að huga að bættum samgöngum, ekki er nóg að vera með góða þjónustu 
við ýmsar atvinnugreinar og framleiðslu á úrvalsvöru, t.d. í sjávarútvegi, 
ef gengur erfiðlega að koma vörunni á markað vegna samgönguerfiðleika. 
Við Íslendingar teljum að fiskurinn kringum landið sé sá besti í heimi en 
er hann það að mati neytenda erlendis þegar þeir fá vöruna ef treglega 
gengur að koma henni á markað? Það er því miður ennþá bláköld stað-
reynd á Íslandi. 

Nú er sannarlegar komið sumar, þó stundum minni veðrið á eitthvað annað, 
víkjum ágreiningsmálum, ef einhver eru, til hliðar og njótum sumarsins 
að fullnustu, það er svo stutt. En ef hjartað er ekki með í því sem þú ætlar 
að gera, þá frekar slepptu því.

Geir A. Guðsteinsson ritstjóri

Uppbyggingarstarfsemi 
komandi ára þarf að 
nýtast landinu öllu

Leiðari Ný bæjarstjórn Akranes 
endurréði Regínu Ásvalds-
dóttur sem bæjarstjóra
- Ólafur Adólfsson formaður bæjarráðs

Sjálfstæðisflokkurinn og Björt 
framtíð hafa myndað meirihluta 
í bæjarstjórn Akraness fyrir árin 

2014 - 2018. Aðilar eru sammála um 
að vinna að bæjarmálum í samræmi 
við málefnasamning meirihluta bæj-
arstjórnar. Málefnasamningurinn var 
lagður fram til kynningar á fyrsta fundi 
nýrrar bæjarstjórnar Akranes þar sem 
Sigríður Indriðadóttir var kjörin for-
seti bæjarstjórnar. Ingibjörg Pálma-
dóttir aldursforseti setti 1192 fund 
bæjarstjórnar og stýrði kjöri forseta. 
Ingibjörg Pálmadóttir var fyrsta konan 
sem var kjörin forseti bæjarstjórnar á 
Akranesi, en því embætti gegndi hún 
1986 til 1988 og 1989 til 1991. Sigríður 
er þriðja konan til að gegna embætti 
forseta en það má geta þess að langafi 
Sigríðar, Ólafur B. Björnsson var fyrsti 
forseti bæjarstjórnar Akraness og var 
hann kjörinn árið 1942. Afi Sigríðar, 
Valdimar Indriðason, var einnig for-
seti bæjarstjórnar Akraness, árin 1976 
til 1984. Á fundinum var Ólafur Ad-
olfsson kjörinn formaður bæjarráðs, 
Einar Brandsson var kjörinn formaður 
framkvæmdaráðs og skipulags- og 
umhverfisnefndar, Sigríður Indriða-
dóttir var kjörin formaður fjölskyldu-
ráðs, Valdís Eyjólfsdóttir var kjörinn 
fulltrúi Akraness í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur og Ólafur Adolfsson var 
kjörinn fulltrúi Akraneskaupstaðar 
í stjórn Faxaflóahafna. Ingþór Berg-
mann Þórhallsson var kjörinn for-
maður menningarmálanefndar og 
stjórnar Byggðasafnsins í Görðum, 
Tryggvi Bjarnason var kjörinn for-
maður barnaverndarnefndar og 
Kristjana Helga Ólafsdóttir var kjörin 
formaður stjórnar Höfða hjúkrunar-og 
dvalarheimilis. Á fundinum var sam-

þykkt að ráða Regínu Ásvaldsdóttur 
sem bæjarstjóra kjörtímabilið 2014 - 
2018. 

Bæjarstjórn samþykkti einnig að 
fela bæjarstjóra í samráði við bæjarráð 
að vinna að endurskoðun á gildandi 
samþykkt um stjórn og fundarsköp 
Akraneskaupstaðar með það í huga 
að skoða kjörgengi í fjölskylduráð og 
framkvæmdaráð. Einnig að skoða gild-
andi skipan nefnda og ráða. 

Bæjarstjórn Akranes 2014 – 2018 á sínum fyrsta fundi 19. júní sl. ásamt 
bæjarstjóra. F. v. : Ingibjörg Pálmadóttir, Vilborg Þ. Guðbjartsdóttir, Valdís 
Eyjólfsdóttir, Rakel Óskarsdóttir, Valgarður l. jónsson, Ingibjörg Valdimars-
dóttir, Sigríður Indriðadóttir, Ólafur Adolfsson, Einar Brandsson og Regína 
Ásvaldsdóttir bæjarstjóri. 

„Hafmeyjan“ í Skalla grímsgarði endurgerð
Hundraðasti fundur sveitarstjórnar 

Borgarbyggðar var haldinn sl. 
haust í Reykholti. Á fundinum var sam-
þykkt að endurgerða styttuna „Haf-
meyjan“ eftir Guðmund Einarsson frá 
Miðdal. Það voru kvenfélagskonur sem 
létu reisa styttuna í Skallagrímsgarði 
árið 1952. Unnið er að því að setja upp 
styttuna í sumar. 

En fleiri styttur eru í Skallagríms-
garði, m. a. stytta af Agli-Skallagríms-

syni reiða heim að Borg lík Böðvars 
sonar síns. Þegar Böðvar sonur Eg-
ils Skallagrímssonar var frumvaxta 
sigldi hann eitt sinn ásamt nokkrum 
húskörlum á áttæringi niður Hvótá 
og út á Borgarfjörð. Þar hrepptu þeir 
slæmt veður og fór svo að skipið sökk 
og allir sem um borð voru drukknuðu. 
Kom lík Böðvars á land í Einarsnesi. 
Þangað sótti Egill-Skallagrímsson lík 
sonar síns. 

Sonatorrek er ljóð eftir Egil Skalla-
Grímsson og er eitt merkasta ljóð 
víkingaaldar. Ljóðið er 25 erindi og 
ort undir kviðuhætti og lýsir þar Egill 
mikilli sorg sinni og reiði í garð Óðins 
fyrir að hafa tekið tvo syni sína, Böðvar 
og Gunnar. Er líður á ljóðið dregur 
Egill smámsaman úr ásökunum sínum 
og að lokum þakkar hann Óðni fyrir 
skáldskaparhæfileikana sem honum 
höfðu hlotnast. 

í Skallagrímsgarði. Egill-Skallagrímsson reiðir heim að Borg lík Böðvars, sonar síns. 



Er maginn vandamál?

Silicol gel er kísilsýra í örsvifi gegn 
maga- og ristilóþægindum

Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af silicol gel 
þrisvar sinnum á dag kemur starfsemi maga og 
þarma í jafnvægi án allra aukaverkana.  

Fæst í apótekum
Ýmus ehf - Dalbrekka 28 - 200 Kópavogur - www.ymus.is
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Bæjarráð Akraness:

Mótmælir harðlega 
hugmyndum um 
starfsstöð lögreglu-
stjóra á Vesturlandi
Á fundi bæjarráðs Akraneskaup-

staðar þann 5. júní sl. voru 
kynnt svokölluð umræðuskjöl 

sem innanríkisráðherra hefur birt til 
kynningar og samráðs og varða reglu-
gerðir um umdæmamörk og starfs-
stöðvar, annars vegar lögregluembætta 
og hins vegar sýslumannsembætta. 
Þann 22. maí s. l. voru birt ný lög nr.50/ 
2014 um framkvæmdarvald og stjórn-
sýslu ríkisins í héraði sem og breytingar 
á lögreglulögum nr.90/ 1996. Bæjarráð 
Akraneskaupstaðar bókaði eftirfarandi 
á fundi sínum;

„Bæjarráð Akraneskaupstaðar mót-
mælir harðlega þeim hugmyndum sem 
liggja fyrir hjá innanríkisráðuneytinu 
um staðsetningu höfuðstöðva sýslu-
manns- og lögreglustjóraembætta á 
Vesturlandi. Hvorki er gert ráð fyrir að 
lögreglustjóri né sýslumaður verði stað-
settir á Akranesi. Í hugmyndum ráðu-
neytisins um væntanlegar breytingar á 
starfsemi lögreglu-og sýslumannsemb-
ætta er gert ráð fyrir að aðsetur sýslu-

manns verði í Stykkishólmi og aðsetur 
lögreglustjóra í Borgarnesi. Akranes 
er langfjölmennasti byggðarkjarninn 
á Vesturlandi með tæplega 7.000 íbúa 
og að auki er Grundartangi í næsta 
nágrenni við kaupstaðinn og þar eru á 
annað þúsund manns daglega við störf. 
Auk þess eru tvær hafnir með mikla 
starfsemi á svæðinu. Akraneskaup-
staður gerir kröfu um að lögreglu-
stjóraembættið, hið minnsta, verði 
staðsett á Akranesi. Langfjölmenn-
asta lögregluliðið á Vesturlandi er á 
Akranesi, þar er eina lögreglustöðin á 
svæðinu með sólarhringsvakt enda er 
málafjöldinn langmestur þar. Miðlæg 
rannsóknardeild fyrir allt Vesturland 
hefur verið staðsett á Akranesi frá árinu 
2007 þar sem byggst hefur upp mikil 
sérþekking og nauðsyn þess að hafa 
yfirstjórn lögreglu og rannsóknardeild 
á sama stað er augljós og öllum kunn. 
Hugmyndir innanríkisráðuneytisins 
eru með öllu óásættanlegar fyrir íbúa 
á Akranesi og verður ekki við unað. “

Svæðisskipulag Snæfellsnes 
2014 - 2026 til auglýsingar
- ráðning framkvæmdastjóra í deiglunni

Á fundi sveitarstjórnar Grundar-
fjarðarbæjar í lok maímánaðar 
var tekin fyrir fundargerð 

svæðisskipulagsnefndar frá 14. fundi 
nefndarinnar sem haldinn var þann 
8. maí 2014. Þar afgreiddi nefndin, 
ásamt framkvæmdastjórn Svæð-
isgarðsins Snæfellsness, tillögu að 
Svæðisskipulagi Snæfellsness 2014 - 
2026, til auglýsingar, skv. 3. mgr. 23. gr. 
skipulagslaga nr. 123/ 2010, ásamt um-
hverfisskýrslu. Með bréfi dags.9. maí 
2014 sendi nefndin svæðisskipulags-
tillöguna, ásamt umhverfisskýrslu, til 
afgreiðslu sveitarstjórna á Snæfellsnesi. 
Svæðisskipulagstillagan sjálf, ásamt 
umhverfisskýrslu, liggur frammi á 
vefnum http://ssk-snaef. alta.is/en er 
auk þess aðgengileg á pdf-formi. 

Áður en svæðisskipulagsnefnd af-
greiddi tillöguna fór fram kynning 
hennar fyrir almenningi, skv. 2. mgr. 
23. gr. skipulagslaga, auk þess sem 
leitað var umsagna fjölmargra aðila 
um tillöguna, þar á meðal sveitarfé-
laganna sjálfra. Einnig var leitað um-
sagna aðliggjandi sveitarfélaga, eins 
og skipulagslög áskilja. Vinnuferli, 
samráði og kynningu tillögunnar er 
nánar lýst í skipulagstillögunni. Svæð-
isskipulagstillaga fyrir Snæfellsnes, 
ásamt umhverfisskýrslu, var í sam-
ræmi við þetta lögð fyrir bæjarstjórn 
Grundarfjarðarbæjar til samþykktar, 
sbr. 3. mgr. 23. gr. skipulagslaga. æjar-
stjórn Grundarfjarðarbæjar samþykkir 

samhljóða að tillaga svæðisskipulags-
nefndar sveitarfélaganna á Snæfells-
nesi, „Svæðisskipulag Snæfellsness 
2014 - 2026“, verði send Skipulags-
stofnun til athugunar, sbr. 3. mgr. 
23. gr. og til auglýsingar að óbreyttu 
skv. 24. gr. skipulagslaga. Bæjarstjórn 
samþykkti samhljóða jafnframt með-
fylgjandi umhverfisskýrslu svæðis-
skipulagsnefndar „Svæðisskipulag 
Snæfellsness 2014-2026 Umhverfis-
skýrsla“ sem unnin er í samræmi við 
2. mgr. 6. gr. laga um umhverfismat 
áætlana nr.105/2006 og að hún verði 
kynnt samhliða skipulagstillögunni í 
samræmi við 7. gr. sömu laga. 

Sömu fulltrúar
Loks vill bæjarstjórn Grundarfjarðar-
bæjar leyfa sér að stinga upp á því 
við nýjar sveitarstjórnir að svæðis-
skipulagsnefnd sem hefur unnið að 
málinu frá upphafi, verði skipuð sömu 

fulltrúum, til hausts, þegar skipulagið 
hlýtur formlega staðfestingu. 

Starf framkvæmdastjóra Svæð-
isgarðsins Snæfellsnes hefur verið 
auglýst laust til umsóknar, og er um-
sóknarfrestur til 15. júní nk. Fram-
kvæmdastjóri mun hafa yfirumsjón 
með uppbyggingu Svæðisgarðsins, 
leiða mótun og daglegt starf. Hann 
verður einnig virkur tengiliður milli 
byggða, stofnana, félaga og fyrirtækja, 
einstaklinga og hugmynda. Leitað er 
að einstaklingi með víða sýn, opinn 
hug og metnað til að ná árangri í fjöl-
breyttum verkefnum, gjarnan með 
sérþekkingu á sviði atvinnuþróunar, 
byggðaþróunar, vöruþrórunar, land-
fræði, matvælafræði, skipulagsmála, 
umhverfismála og ferðamála auk ver-
kefnastjórnunar. Mikilvægt er því fyrir 
verkefnið sem og íbúa Snæfellsnes að 
vel takist til um val á framkvæmdastjóra 
Svæðisgarðs Snæfellsnes. 

Snæfellsjökull verður skiljanlega helsta kennileiti Svæðisgarðsins Snæfellsnes. 

Grundarfjörður:

Dvalar- og hjúkrunarheimilið 
Fellaskjól byggir sex ný hjúkrunarrými

Bæjarstjórn Grundarfjarðar 
styður stjórn Dvalar- og hjúkr-
unarheimilisins Fellaskjóls 

í þeirri fyrirætlan að byggja sex ný 
hjúkrunarrými við heimilið. Smæð 
heimilisins stendur starfseminni fyrir 
þrifum og það annar ekki lengur eftir-

spurn. Auk þess er endurnýjunar þörf 
vegna nýrrar tækni og þróunar í um-
önnun aldraðra. Grundarfjarðarbær 
mun styðja Fellaskjól á sama hátt og 
áður var gert, sem nemur 60% af fram-
kvæmdakostnaði enda komi 40% fram-
lag frá Framkvæmdasjóði aldraðra. 

Húsagerðarlist er með ýmsum hætti á Akranesi. 

Starfsemin í Fellaskjóli er fjölbreytt. 
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Fjölskylduvænt 
umhverfi á Akranesi
Það tekur einungis um 40 mínútur að keyra frá Reykjavík upp á 
Akranes um Hvalfjarðargöng. Daglegar strætisvagnaferðir eru á 
milli Reykjavíkur (Mjódd) og Akraness með tengingu inn á leiða-
kerfi höfuðborgarsvæðisins. Skreppitúr á Skaga er því auðsótt og 
áhugaverð tilbreyting fyrir höfuðborgarbúa. 
Ísrúntur á Akranes, litið við í stóra vitanum eða lauginni, börnunum 
leyft að göslast á Langasandi eða í leiktækjum í Garðalundi - allt 
leiðir til ánægjulegra stunda á Akranesi. 

Garðalundur
Í Garðalundi er kjörin aðstaða til 
útivistar og lautarferða. Þar er meðal 
annars að finna ýmis konar leiktæki 
fyrir börn á öllum aldri, strandbla-
kvöll, grillskála, minigolfbrautir og 
tjarnir sem henta vel til sílaveiði. 

Langisandur
Strandlengjan við Akranes er fjöl-
breytt og falleg enda má þar finna 
allar helstu fjörugerðir landsins. 
Þar á meðal er Bláfánaströndin 
Langisandur, falleg strandfjara sem 
er eitt vinsælasta útivistarsvæði Ak-
urnesinga. Á Langasandi rennur heitt 
vatn í þremur sturtum allan sólar-
gringinn á sumrin, þar er salernis-
aðstaða og Aggapallur er fyrir ofan 
Langasand, þar er hægt að leggjast í 
sólbað og borða nesti. 

Safnasvæðið 
Safnasvæðið er opið 10.00 – 17.00 
alla daga í sumar og samanstendur 
af nokkrum söfnum og sýningum. 
Þar er m. a. Íþróttasafn Íslands þar 
sem finna má reiðhjól sem Jón Páll 
beyglaði í beinni útsendingu hjá 
Hemma forðum daga. 

Jaðarsbakkalaug
Lengdur opnunartími um helgar í 
sumar og er sundlaugin opin virka 
daga kl. 6.15-21 og um helgar kl. 9-21. 

Matar- og antíkmarkaður
Matar og antíkmarkaður verður alla 
laugardaga til 2. ágúst kl. 13.00 – 17.00 
Á boðstólum markaðarins eru meðal 
annars pipraður harðfiskur og viský-
legið lambakjöt. 

Róbótasafnið  
Skólabraut 37
Opið fimmtudag til sunnudags kl. 
13.00 og 17.00. Einnig eftir samkomu-
lagi í síma 894-4070 eða í netfangið 
icebot57@hotmail.com. Safnið er 
einkasafn 500 - 600 leikfanga sem að 
mestu samantendur af róbótum og 
geimtengdum leikföngum úr blikki 
og plasti frá 1950 til 1975. Frítt inn. 

Stóri vitinn á Breið 
Akranesviti á Breið er opinn alla daga 
í sumar kl. 13.00-16.00. Hægt er að 
fá hann opnaðan eftir samkomulagi 
utan þess tíma, sérstaklega fyrir hópa. 
Hljómburður í Akranesvita er ævin-
týri líkastur! Á Breiðinni er fagurt 
útsýni yfir allan Faxaflóa; magnaða 
fjallasýn, fuglalíf mikið og brim-
barðar klapparfjörur. Nokkuð sem 
lætur engan ósnortinn hvort sem er í 
blíðviðri eða bálviðri. Frítt inn. 

Viðburðir:
Aggapallur, fimmtudaga 19. júní til 
24. júlí 2014. Skemmtileg dagskrá 
fyrir alla fjölskylduna. 

26. júní kl. 17.00: Kátir voru karlar. 
Hanna Þóra, Rakel Páls og Rut Berg 
verða með tónlistardagskrá sem 
tengist hafinu og sjómennsku. 

3. júlí kl. 15.00-17.30: Fjöliðjan á 
Akranesi býður upp á heimagert 
límonaði og blöðrur. Skemmtilegt 
uppistand kl. 17.00. 

10. júlí kl. 17.00: Þóra Gríms sagna-
þula segir sögur. 

17. júlí kl. 17.00: Sjávarperlur, Þórður 
Sævarsson og Valgerður Jónsdóttir 
flytja tónlist tengda hafinu. 

24. júlí kl. 17.00: Kjartan Trausti les 
ljóð sín. 

Írskir dagar  
3. til 6. júlí 2014
Talið er að Írar hafi numið land á 
Akranesi á fyrstu árum Íslands-
byggðar og enn gætir keltneskra 
áhrifa, m. a. í örnefnum á Akranesi 
og í nágrenni. Í byrjun júlí ár hvert 
halda Skagamenn bæjarhátíðina 
Írska daga til að minnast þessarar 
arfleifðar sinnar og gera sér glaðan 
dag. Þetta er sannkölluð fjölskyldu-
hátíð með fjölbreyttri skemmtun 
fyrir alla; íþróttir, markað, götu-
grill, dorgveiði, sandkastalakeppni 
og síðast en ekki síst er það hin 
alræmda keppni um rauðhærðasta 
Íslendinginn. Áhersla er lögð á fjöl-
breytta skemmtidagskrá fyrir alla 
fjölskylduna. Á Írskum dögum fer 
Akranes í sparibúninginn. Bærinn er 
skreyttur írsku fánalitunum og bæj-
arbúar koma saman að skemmta sér 
og öðrum. Gestir eru að sjálfsögðu 
afar velkomnir á Írska daga og margir 
hafa sótt Akranes heim í tilefni þeirra 
síðustu árin. 

KYNNING/AUGLÝSING

73.  júlí  2014
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Feðgin stjórna sveitarfélögum 
sitt hvoru megin Breiðafjarðar
- Sturla Böðvarsson bæjarstjóri í Stykkishólmi segir bæjarbúa munu sjá breytingar með nýjum meirihluta

Sturla Böðvarsson, fyrrum þingmaður og ráðherra, starfaði áður sem 
bæjarstjóri í Stykkishólmi í 17 ár en lét af því starfi fyrir 23 árum þegar 
hann var kjörinn á þing árið 1991. Hann var því búinn að safna miklum 
upplýsingum í reynslubankann sem bæjarstjóri. Frá því Sturla hætti á 
þingi hefur hann áfram sinnt verkefnum í sínu samfélagi, m. a. verið 
framkvæmdastjóri Þróunarfélags Snæfellinga. Sem kunnugt er var skorað 
á Sturlu á liðnum vetri að gefa kost á sér í baráttusæti H-listans,4. sæti og 
sem bæjarstjóraefni í Stykkishólmi. Sturla tók því fjarri í fyrstu en lét síðan 
til leiðast. H-listinn fékk ríflegan meirihluta og fjóra menn kjörna í kosn-
ingum og Sturla tók svo við starfi bæjarstjóra um miðjan síðasta mánuð. 

Sturla Böðvarsson var spurður hvort 
starf bæjarstjóra nú væri mjög ólíkt 
því sem hann þekkti fyrir liðlega 
tveimur áratugum síðan. 

„Það er það alls ekki, kannski helst 
tæknimálin. Tölvukerfið er öðruvísi 
og auðvitað mun þróaðra og aðgengi-
legra en að öðru leiti er þetta sama 
„tóbakið.“ Ég tel mig því vera full-
numa í öllu nema tölvukerfinu, ekki 
hvað varðar síst skjalavistunarkerfið, 
en á bæjarskrifstofunum vinnur frá-
bært starfsfólk sem mun hjálpa mér 
við að kynnast kerfinu og hvernig ég 
get nýtt mér það sem best.“

Erfið fjárhagsstaða
- Þú tekur ekki við góðu búi, fjárhags-
staðan er fremur slæm samkvæmt 
niðurstöðum síðustu ársreikninga 
bæjarfélagsins. Það setur þér vænt-
anlega nokkrar skorður hvað varðar 
framkvæmdir á næstu misserum?

„Fjárhagsstaðan er vissulega mjög 
erfið, Stykkishólmsbær er við svo-
kallað skuldaþaksmark sem er 150% 
af tekjum hans. Það þarf að auka 
tekjurnar og gera reksturinn hag-
kvæmari, en þetta er svolítill víta-
hringur. Við á H-listanum leggjum í 
þennan leiðangur og ætlum okkur að 
gera breytingar, en staðan er vissulega 
mjög þröng, satt að segja.“
- Táknar það að lítil verður um fram-
kvæmdir í sumar á vegum sveitarfé-
lagins?

„Það segir sig sjálft en það var 
hallarekstur á síðasta ári en Samband 
íslenskra sveitarfélaga segir að það 
megi ekki vera rekstrarhalli á sveitar-
félagi þrjú ár í röð svo nú ríður á að 
halda sig innan þeirra marka á þessu 
ári og byrja svo nýjan tíma árið 2015 
og stilla þá upp áætlunum sem gera 
ráð fyrir að bætingu hvað þetta varðar. 

Við erum nú þegar farin að vinna í 
því.“

Bæjarbúar munu  
sjá breytingar
- Munu bæjarbúar sjá breytingar nú 
þegar nýr meirihluti og nýr bæjarstjóri 
hefur tekið við stjórnartaumunum?

„Ég geri ráð fyrir því. Við viljum 
leysa mörg mál sem m. a. tengjast 
rekstri sjúkrahúsins og öldrunar-
þjónustunni. Dvalarheimili aldr-
aðra hefur verið rekið með miklum 
rekstrarhalla undanfarin en á sama 
tíma er sjúkrahúsið í Stykkishólmi 
líka að þjóna öldruðum svo það er 
nauðsynlegt að koma þessu undir eitt 
þak og skapa þar hagkvæmni en um 
leið að styrkja rekstur sjúkrahúsins. 
Ég vona að það sjáist fljótlega árangur 
af þessum bollaleggingum. 

Heilbirigðisstofnun Vesturlands 
rekur sjúkrahúsið og við hér í Stykk-
ishólmi erum ekki mjög kát með það 
vegna þess að þróunin hefur orðið sú 
að allar stjórnunarstöður hafa verið 
verður til Akraness. Það er enginn 
stjórnandi starfandi við sjúkrahúsið 
í Stykkishólmi en það er tengiliður 
milli starfsfólksins og stjórnenda á 
Akranesi en á svona stórum vinnustað 
er það ekki boðlegt að það beri ekki 
einhver ábyrgð á rekstrinum, stað-
settur í Stykkishólmi. Tengiliðurinn 
hefur ekki það vald sem venjulegur 
stjórnandi hefur. Á þessu þarf skil-
yrðislaust að verða breyting. 

Einnig ætlum við að bæta aðstöðu 
tónlistarskólans og grunnskólans og 
stefna að því að koma þeim undir eitt 
þak því það er mikil óhagkvæmni 
fólgin í því að reka þessa skóla á sitt 
hvorum staðnum. Einnig viljum gera 
átak í umhverfismálum, erum með 
sérstakt ákall til bæjarbúa að taka til 

í bænum. Umgengnin er ekki viðun-
andi, það er ekki hægt að líða það að 
sjá stútfullar ruslatunnur hér og þar 
og jafnvel rusl utan þeirra, óslegna 
garða og tún og njóla og arfa út um 
allar jarðir. Við einfaldlega viljum 
ekki hafa bæinn okkar þannig.“

Einsdæmi hérlendis að 
feðgin stjórni sitt hvoru 
sveitarfélaginu
Dóttir Sturlu, Ásthildur, hefur verið 
bæjarstjóri Vesturbyggðar undanfarin 
fjögur ár, búsett á Patrekstfirði. Það er 
líklega einsdæmi að feðgin séu bæjar-
stjórar á sama tíma. Sturla var spurður 
hvort hann og dóttir hans munu bera 
saman bækur sínar hvað varðar stjórn 
þessara sveitarfélaga. 

„Ætli ég fari ekki í endurmenntun-
arnámskeið hjá Ásthildi á Patrekst-
firði og svo kemur hún hingað til 
mín til að læra hvernig eigi að vera 
reynslunni ríkari! 

Við Ásthildur tölum mikið saman og 
höfum gert það síðan hún varð bæjar-
stjóri Vesturbyggðar, og nú styðjum við 
hvert annað í þessu, leynt og ljóst. En 
hún er ekki mjög mikið fyrir það að láta 
segja sér fyrir verkum enda er ég ekki 
að reyna að seilast til áhriifa þar, enda 

engin þörf á því. Hún hefur staðið sig 
feiknalega vel með því unga og öfluga 
fólki sem var kosið til valda fyrir fjórum 
árum og er nú sjálfkjörið í bæjarstjórn 
Vesturbyggðar.“
- Þú ert framkvæmdastjóri Þróunarfélags 
Snæfellinga. Muntu láta af því starfi?

Feðginin Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar og Sturla Böðvarsson bæjarstjóri Stykkishólmsbæjar.

Stykkishólmur. Patreksfjörður.
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Náttúran við bæjarvegginn:

Gönguleiðir um Borgarfjörð og Dali 
undir leiðsögn Reynis Ingibjartssonar
Reynir Ingibjartsson hefur skrifað fimmtu kiljuna í ritröð bókaútgáfunnar 
Sölku um gönguleiðir á Vesturlandi og nefnist hún „25 göngleiðir í Borgar-
firði og Dölum.“ 10 gönguleiðir eru í Borgarfirði,10 í Dölum og 5 á Mýrum 
en á ölluþessu svæði rekast göngumenn á fullt af söglustöðum. Fyrst kom 
bókin um 25 gönguleiðir á höfuðborgarsvæðinu árið 2010, þá 2011 um 
Hvalfjarðarsvæðið, árið 2012 um Reykjanesskagann og um Snæfellsnes 
árið 2013. Bækurnar hafa öðlast miklar vinsældir hjá unnendum útivistar 
enda felst í þeim mikill fróðleikur. 

Í nýjustu bókinni er lýst 25 
gönguleiðum í Borgarfirði, á Mýrum 
og í Dölum. Þráðurinn liggur frá 
Hvanneyri við Borgarfjörð og að 
Ólafsdal við Gilsfjörð. Þessir staðir 
fóstruðu fyrstu bændaskólana á Ís-
landi, Ólafsdal sem var stofnaður 
1889 og Hvanneyri 1889, og milli 
þeirra liggja margar búsældarlegar 
byggðir. Hinar mjúku línur Borg-

arfjarðardala eiga sér hliðstæður í 
Dölunum og ekki má gleyma strand-
lengjunni og innfjörðunum. Úti fyrir 
eru Faxaflói og Breiðafjörður. 

Um er að ræða hringleiðir sem 
margar tengjast þekktum sögu-
stöðum í Borgarfirði og Dölum. 
Haldið er niður til stranda á Mýrum, 
kringum Klofning í Dölum og upp 
til heiða og dala. Fjölbreytnin er 

því mikil og náttúruperlur leynast 
víða. Baula gnæfir yfir eins og viti 
og í fjarska birtist Snæfellsjökull á 
björtum degi. Hann kallast á við 
hvítan skallann á Eiríksjökli. Kannski 
er ekki rétt að tala um gönguleiðir, 
frekar leiðalýsingar, því oft skortir 
merkingar og lítið er um malarborna 
göngustíga. En fjárgötur og troðn-
ingar liggja víða og eftir þeim hefur 
þjóðin gengið um aldir á misjöfnum 
skóm. Það er alltaf forvitnilegt að 
rekja slóðir mæðra okkar og feðra. 

Reynir Ingibjartsson segir að vert 
sé að hafa í huga að stíga varlega 
til jarðar því ekki eru sporin tekin 
með því sem þau markar. „Þessi ferð 
minni um Vesturlandið er lokið og 
ég hef í hyggju að leggja næst leið 
mína á Þingvöll. Gönguleiðirnar 
liggja víða um sögustaði og þekkt 
ból, s. s. Hvanneyri, Reykholt, Búðar-
dal um ósa Laxár þar sem komið 
er við í Leifsbúð og víða er gengið 
um sjáldséða en afar fallega staði. 
Það hafa t. d. ekki margir gengið að 
Hraunfossum að vestan frá vörðu 
sem er neðan Gilsbakka, það er 
konungsvarða sem var hlaðin 1939 
af dönskum landmælingamönnum, 
sennilega þeim síðustu sem komu frá 
Danmörku þeirra erinda.“

Tregasteinn í Hörðudal
Ein gönguleiðin nefnist Tregasteinn 

í Hörðudal. Leiðir um Hörðudal eru 
tvær, vestri og eystri, og liggja af 
Snæfellsnesvegi nr.54. Sá sem ætlar 
að Tregasteini fer eystri leiðina, 
nr.581. á milli rennur Hörðudalsá, 
góð bleikjuveiðiá og þar má einnig 

fanga lax. Þetta er grösugur dalur og 
inn af honum eru svo Vífilsdalur og 
Laugardalur. Sú gjafmilda landnáms-
gkona, Auður Djúpúðga, gaf Herði, 
skipverja sínum Hörðudal en Vífill, 
einn af þrælunum, fékk Vífilsdal að 
gjöf. „Sú saga tengist Tregasteini að 
fyrir ævalöngu hafi kona á Seljalandi, 
með reifabarn í vöggu, verið að þvo 
plögg í bæjarlæknum. Þá heyrði hún 
arnsúg og skyndlilega hrifsar örn 
barnið og flýgur með upp á Trega-
stein þar sem hann átti sitt hreiður. 
Konan eltir og þegar hún kemur að 
steininum renna blóðtaumar niður 
hann. Við það bugast konan, bæði 
af harmi og örmögnun. Með hina 
harmrænu sögu í huga er það sérstök 
tilfinning að standa hjá Tregasteini, 
þessu mikla bjargi sem rís upp úr 
hlíðinni eins og pýramídi,“ segir 
Reynir Ingibjartsson. 

Fyrir þá sem vilja kynnast náttúru 
landsins og sögu þess enn betur eru 
þessar kiljur um gönguleiðir Reynis 
hreint afbragð, raunar ómissandi 
ferðafélagi. 

Reynir Ingibjartsson með nýjustu bókina,25 gönguleiðir í Borgarfirði og Dölum. 

Það hvílir mikil kyrrð og fegurð yfir tjörninni í Paradísarlaut í Norðurárdal. 
Þar seytlar silfurtært vatnið úr hrauninu og myndar litla tjörn sem er um-
kringd hraunklettum. Hvítserkur í Skorradal, einn fegursti foss á Vesturlandi. 

„Ég mun láta af því starfi en mun 
sinna því starfi fram að aðalfundi 
sem verður haldinn í haust. Það var 
áður búið að taka ákvörðun um að 
hægja á því verkefni sem við vorum 
að vinna í á vegum Þróunarfélagsins. 
Við vorum að vinna með MATÍS að 
verkefnum sem voru að bíða eftir 
Ipad-styrkjum, en nú er verið að 
stokka upp spilin. Þetta gerbreytti 
öllum fyrirætlunum. Stjórnin telur 
að í ljósi þessar þróunar sem hefur 
orðið sé eðlilegt að líta yfir þetta 
verkefni í ljósi þess að sveitarfélögin 
hafa stofnað Svæðisgarð Snæfells-
nes en Svæðisgarðinum er ætlað að 
hluta til að vinna að sömu verkefnum 
og Þróunarfélag Snæfellinga hefur 

verið að gera. Stjórn Þróunarfélags-
ins telur að félagið hafi þarna rutt 
brautina. Nú hefur verið búið til nýtt 
skipulag sem fleiri munu koma að,“ 
segir Sturla Böðvarsson bæjarstjóri 
Stykkishólmsbæjar. 

Leita í smiðju 
hvort hjá öðru
Ásthildur Sturludóttir segir það 
óneitanlega svolítið óvenjulegt að 
feðgin sé bæjarstjórar í sitt hvoru 
sveitarfélaginu en hins vegar sé það 
ákaflega skemmtilegt og gott að 
geta leitað ráða hjá honum og hann 
jafnvel leitað til hennar.“ Það er al-
veg ljóst að við eigum eftir að hafa 
mikið samstarf á komandi árum, við 

munum leita í smiðju hvort hjá öðru, 
annað væri óeðliegt vegna skyld-
leikans. Pabbi mun getað leiðbeint 
mér um refilstigu stjórnsýslunar þar 
sem hann hefur mikla reynslu og svo 
er hann ákaflega ráðagóður þegar 
kemur að verklegum framkvæmdum 
og ákaflega framsýnn í hugsun og úr-
ræðagóður. Svo er hann alveg gríðar-
lega tæknilega sinnaður, ekki síst 
fyrir mann á hans aldri og er mjög 
fljótur að tileinka sér tæknilegar 
lausnir. Mér hefur líka alltaf fundist 
hann fljótur að greina kjarnann frá 
hisminu, koma auga á aðalatriðin.“ 
- Nú eru Vesturbyggð og Stykkis-
hólmur nokkuð ólík sveitarfélög. Eiga 
þau eitthvað sameiginlegt?

„Við eigum Breiðafjörðum sameig-
inlega og deilum Breiðafjarðarferjunni 
Baldri og saman reka þessi sveitarfé-
lög fjölbrautarskóla í Grundarfirði, en 
Fjölbrautarskóli Snæfellinga er með 
útibú á Patreksfirði. Svo sækja íbúar 
á sunnanverðum Vestfjörðum mikla 
þjónustu í Stykkishólm. Sameigin-
lega eru sveitarfélögin að vinna að 
umhverfismálum svo vissulega eiga 
þessi sveitarfélög margt sameiginlegt. 
Ég held að þetta verði skemmtiegt 
samstarf næstu fjögur árin, kannski 
lengur!

Það eru enn mörg tækifæri ónýtt 
sem full ástæða er til að skoða,“ segir 
Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri 
Vesturbyggðar. 

Það eru tveir þéttbýliskjarnar í 
sveitarfélaginu Vesturbyggð; Pat-
reksfjörður og Bíldudalur. Allnokkur 
munur er á atvinnuuppbyggingu og 
atvinnuþróun á þessum tveimur 
stöðum. Á Patreksfirði er miðstöð 
þjónustu og stjórnsýslu við sunnan-
verða Vestfirði. Útgerð og vinnsla er 
einnig mjög stór þáttur í atvinnulíf-
inu en rífleg þriðjungur íbúa vinna 
við útgerð og vinnslu og tengd störf. 
Þá eru störf í fiskeldi og vinnslu eld-
isfisks einnig að verða mjög mikil-
væg bæði á Patreksfirði og Bíldudal. 
Á Bíldudal eru Ískalk, Arnarlax og 
Fjarðarlax í hópi stærstu vinnuveit-
endanna en útgerð og vinnsla er öllu 
minni í sniðum en áður var. 



10 3.  júlí  2014

Hallgrímsstofa varðveitir vel upphaf 
sögu samvinnuhreyfingarinnar
- þar eru varðveittir munir frá stjórnartíð fyrsta forstjóra Sambandsins, Hallgríms Kristinssonar

Í byrjun júnímánaðar var Hallgríms-
stofa opnuð í Kaupfélagssafninu á 
Hvolsvelli, en það safn er staðsett 

í Sögusetrinu. Afkomendur Hallgríms 

Kristinssonar, fyrsta forstjóra Sam-
bands íslenskra samvinnufélaga, hafa 
átt veg og vanda að stofunni og borið 
kostnað af. Þar hefur Drífa Pálsdóttir 

verið aðal drifkrafturinn ásamt frænda 
sínum, Brynjólfi Ingvarssyni geðlækni 
á Akureyri, sem lengi bjó að Reyk-
húsum í Eyjafjarðarsveit.  Drífa er dóttir 
Páls Hallgrímssonar Kristinssonar sem 
lengi var sýslumaður Rangæinga en 
Brynjólfur er sonur Ingvars Guðna 
Brynjólfssonar sem var þýskukennari 
við Menntaskólann í Reykjavík. Móðir 
Brynjólfs, Sigríður,var dóttir Hallgríms 
Kristinssonar. Björn G. Björnsson, leik-
mynda- og sýningahönnuður, sá um 
hönnun og uppsetningu. Opnuninni 
var fagnað á veglegan hátt og færði 
Ísólfur Gylfi Pálmason, sveitarstjóri 
Rangárþings eystra, Drífu blómvönd 
frá sveitarfélaginu í tilefni dagsins. 
Munirnir á safninu, m.a. forláta skrif-
borð og skápur, voru gefnir Sambandi 
íslenskra samvinnufélaga meðan það 
var og hét, en það hlaut ekki mikla 
náð fyrir augum síðustu forstjóra Sam-

bandsins, þeirra Guðjóns B. Ólafssonar 
og Vals Arnþórssonar, og var sífellt á 
hrakhólum. Hallgrímsstofa er vel stað-
sett í Kaupfélagssafninu á Hvolsvelli, 
upphaf samvinnuhreyfingarinnar á Ís-
landi þar vel varðveitt, þar er að finna 
miklar og merkilegar upplýsingar og 
gripi um sögu kaupfélaganna á Íslandi, 
þó fyrst og fremst sunnlenskra kaupfé-
laga. Hallgrímur Kristinsson kynntist 
samvinnuhugsjóninni í Englandi og 
flutti hana heim, fullur eldmóði. Það 
var því engin tilviljun að hann varð 
fyrsti forstjóri Sambands íslenskra sam-
vinnufélaga og dreif það til þess veldis 
og áhrifa sem það var lengi í íslensku 
atvinnulífi. SÍS var stofnað upphaflega 
til að vera samræmingaraðili íslenskra 
samvinnufélaga og þróaðist síðan yfir í 
samvinnuvettvang þeirra á sviði út og 
innflutnings og til að ná hagstæðum 
samningum erlendis vegna þess taks 
sem danska kaupmannastéttin hafði 
enn á íslensku viðskiptalífi á þeim 
tíma. Þegar leið á 20. öldina varð SÍS 
öflugasta viðskiptaveldi Íslands og með 
ítök á flestum sviðum viðskiptalífsins 
allt fram til ársins 1992 þegar starf-
semi þess var orðin nánast engin vegna 
skulda þess við lánardrottna sína.

Kaupfélag Borgfirðinga 
eitt af stærstu kaupfé-
lögunum
Kaupfélagsstjórar gegndu mikilvægum 
starfi í sínu sveitarfélagi, voru oft ráð-
andi í atvinnulífi sveitarfélagsins enda 
kaupfélögin iðulega langstærsti at-
vinnurekandinn á svæðinu. Eitt þessara 
kaupfélaga var Kaupfélag Borgfirðinga. 
Ólafur Sverrisson frá Hvammi í Norð-
urárdal var kaupfélagsstjóri á Blöndu-
ósi frá árinu 1958 til 1968 og síðan í 
heimabyggðinnni í Borgarnesi frá 1968 
til ársins 1988. Hann gegndi auk þess 
fjölda trúnaðarstarfa fyrir samvinnu-
hreyfinguna og sveitarfélög, var m.a. í 
stjórn Osta- og smjörsölunnar og Sam-
vinnutrygginga og formaður Vinnu-
málasambands samvinnufélaganna. Þá 
sat hann í stjórn Sambands íslenskra 
samvinnufélaga í 15 ár, þar af sem 
stjórnarformaður í fjögur ár. Ólafur 
var einnig í skólanefnd Samvinnuskól-
ans, forvera Háskólans á Bifröst, þar 
af formaður í mörg ár. Ekki er að efa 
að Ólafur hefur frá barnæsku heima 
í Hvammi drukkið í sig hugsjónir og 
stefnur Samvinnuhreyfingar eins og 
margir fleiri framámenn Samvinnu-
hugsjónarinnar.

Swanson – ánægðustu viðskiptavinirnir í USA árið 2013.
Söluaðilar á Íslandi á www.swanson.is.

Verkjalaus hreyfing 
í sumar?

Swanson Joint Health Mix:
Öflug blanda fyrir auma liði
Styður við brjósk og eykur liðleika
10 g af kollagenum í hverjum skammti

Hvammur í Norðurárdal,bernskuheimili Ólafs Sverrissonar kaupfélagsstjóra 
Kaupfélags Borgfirðinga í tvo áratugi. Ýmsir komu að uppsetningu Hallgrímsstofu, m.a. tveir fyrrverandi formenn 

Framsóknarflokksins, þeir jón Sigurðssong og Guðni Ágústsson sem hér 
skrafa við Drífu Pálsdóttur.

Systkinin og barnabörn Hallgríms Kristinssonar, Brynjólfur sem situr í stól afa 
síns við skrifborð hans sem nú er í Hallgrímsstofu, og aftan við hann María 
og Páll. Þar má einnig sjá viðskiptafærslur Hallgríms frá þeim tíma sem hafa 
varðveist vel, afar fróðleg lesning um viðskipti þess tíma.



Tól og Tæki s/f , Reyðarfirði, auglýsa;

Rennibekkir og  bor/fræsivélar 
beint frá framleiðanda.

Rennibekkur, C0636-1000 x 360mm, 
með 2x digital aflestri, fótbremsu
„steady og followrest“
kr 850.000.-

Smábekkur, CJ0618A 180 x 350mm, 
DC 550W motor, öxulgat 20mm, 
stiglaus hraðastýring. 
kr 154.000.-

Smábekkur, CJ0623 - 230 x 750 mm 
gírskiftur, öxulgat 20mm 
kr. 225.000.-

Smábekkur, CX0623 – 230 x 750mm 
gírskiftur, sambyggður með bor/fræsara,  
öxulgat 20mm.
kr. 349.000.-

Bor/fræsivél, XJ9512
stiglaus hraðastýring,
borgeta 16mm, 
DC 550W motor,
vinnuborð 460x112mm
kr. 169.000.-

Innifalið í verði eru eftirtaldir aukahlutir:
Fylgihlutir með fræsurum:
• Fræsarakónar 8st sett, með haldara, 3-16mm.
• Fræsarasett, 3-16mm.
• 58 hluta festisett
• 100mm skrúfstykki
• 30mm fræsihaus með plöttum
• Borpatrona 16mm

Fylgihlutir með rennibekkjum:
• „Live center“ 
• 3 st miðjuborar
• Hraðskiftar fyrir rennistál
• 7 hluta rennistálasett með renniplöttum + aukaplattasett
• Bakplata með festingum.

Örugg varahluta og aukahlutaþjónusta.
Árs ábyrgð er á öllum vélahlutum og 
allar vélar með CE skírteini.
Öll verð eru með VSK.

Áhugasamir vinsamlegast sendið 
tölvupóst með fyrirspurn, nafni og
símanúmeri á: togt@simnet.is
Eða í síma 4822362 milli 10 og 16.

TÓL OG TÆKI s/f

Bor/fræsivél, XJ 9520
stiglaus hraðastýring, 

borgeta 25mm, 
DC 1200W motor, 

vinnuborð 800x180mm 
kr. 285.000.-
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Nýkjörin sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar:

Hefur það að leiðarljósi að efla þann 
kraft sem býr í nærsamfélaginu
Á fyrsta fundi nýkjörinnar sveit-

arstjórnar Hvalfjarðarsveitar 
var samþykkt viljayfirlýsing 

þar sem segir að markmið sveitar-
stjórnar Hvalfjarðarsveitar sé að að 
auka hag og velsæld íbúa sveitarfé-
lagsins. Með það að leiðarljósi vill 
sveitarstjórn efla þann kraft sem býr 
í nærsamfélaginu og nýta sér sérstöðu 
sveitarfélagsins á jákvæðan og upp-
byggilegan hátt. Sveitastjórn vill að 
Hvalfjarðarsveit sé eftirsóttur kostur 
til búsetu. Samþykktir voru eftirtaldir 
áherslupunktar:

 I.  Við leggjum áherslu á gott sam-
starf innan sveitarstjórnar, sem og 
sveitarstjórnar og íbúa. 

 II.  Við leggjum áherslu á lýðræðisleg 
vinnubrögð og samræðustjórnmál 
og viljum eiga uppbyggilega og 
umfram allt málefnalega umræðu 
við íbúa um hagsmunamál sveitar-
félagsins. Virkir og ánægðir íbúar 
eru auður hvers samfélags. 

 III.  Við leggjum áherslu á að upplýs-
ingastreymi til íbúa sé gott og að 
hugað sé að fjölbreyttum aðferðum 
til að koma upplýsingum á fram-
færi. 

 IV.  Við leggjum áherslu á að mörkuð 
verði metnaðarfull, skýr og sýnileg 
stefna í málefnum sveitarfélagsins 
í samstarfi við íbúana. 

 V.  Við leggjum áherslu á frumkvæði 
og nýsköpun og viljum nálgast 
viðfangsefnin með opnum huga. 

Lagningu ljósleiðara  
miðar vel
Á síðasta ári hófst lagning ljósleiðara á 
hvert heimili og fyrirtæki í Hvalfjarðar-
sveit. Þessari vinnu miðar vel, aðeins 
örfá heimili eftir, og er búið að leggja 
liðlega 200 km og er stefnt að því að öll 
heimili í Hvalfjarðarsveit verði orðin 
tengt fyrir haustið. 

Auglýst eftir sveitarstjóra
Laust er til umsóknar staða sveitar-
stjóra í Hvalfjarðarsveit en Laufey 
Jóhannsdóttir lætur nú af því starfi. 
Leitað er að öflugum sveitarstjóra til 
að leiða og stýra starfsemi sveitarfélags-
ins. Sveitarstjóri hefur yfirumsjón með 
starfsemi sveitarfélagsins og sér um 
framkvæmd þeirra og ákvarðana sem 
sveitarstjórn tekur. Sveitarstjóri gætir 
hagsmuna sveitarfélagsins og annast 
samskipti við stofnanir, samtök, fyrir-
tæki og ekki síst íbúa. 

Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar 2014 – 2018. í henni eiga sæti Björgvin Helga-
son oddviti, Arnheiður Hjörleifsdóttir varaoddviti, Hjördís Stefánsdóttir ritari, 
jónella Sigurjónsdóttir, Ása Helgadóttir, Daníel A. Ottesen og Stefán Gunnar 
Ármannsson. 

Einbýlishús rísa 
að Heynesi-2
Íbúar í fyrrum Innri-Akraneshreppi 

eru ekki alveg dauðir úr öllum 
æðum. Á bænum Heynesi-2 hafa 

risið tvö íbúðarhús sem þau Helgi Hall-
dórsson og Ingibjörg Halldórsdóttir, 
sem eru uppalinn á bænum eru að 
rísa. Móðir þeirra, Ása Helgadóttir, 
segir að þau hafi sótt það fast að fá 
að búa á jörðinni í sínu eigin húsi, og 
það var auðvitað auðsótt. Ása segir 
einnig að íbúar á þessu svæði sé mjög 
byggingarglaðir og ekkert krepputal 
hjá þeim, en á síðstu misserum hafa 5 
hús risið á þessusvæði. Systkinin ásamt 
mökum sínum sækja þó vinnu annars 

staðar, bæði á Akranesi, hjá Norðuráli 
á Grundartanga og í Reykjavík. Greini-
lega samheldin fjölskylda á Heynesi-2. 

Gaflinn að rísa á húsi Ingibjargar og 
Kristmars Páls. 

Frá vinstri til hægri eru María Mist Helgadóttir, Ingibjörg Halldórsdóttir, Halldór 
Sigurðsson, Kristmar Páll Sigurðsson og Helgi Halldórsson. María og Helgi 
eiga húsið sem er lengra komið en Ingibjörg og Kristmar Páll húsið sem var 
verið að reisa þegar VESTURlAND bar að garði. 



               
                           Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Okkar þekking nýtist þér

• Mylur alla ávexti, grænmeti  
  klaka og nánast hvað sem er
 

• Hnoðar deig
 

• Býr til heita súpu og ís
 

• Uppskriftarbók og  
  DVD diskur  
  fylgja með 

 Lífstíðareign!

Tilboðsverð kr. 106.900
Með fylgir Vitamix sleif  
drykkjarmál og svunta 
Fullt verð kr. 125.765

Meira en bara  
blandari!

NÝ SENDING AF SÓFASETTUM 

Teg.  Giulia 3 - 1 - 1  og   3 - 2 - l   leður. 

Reykjavíkurveg 66 220 Hafnarfirði sími 565 4100 

CMT sagarblöð og 
fræsitennur
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Málefnasamningur Fram-
sóknarflokks og Sjálfstæðis-
flokks í Borgarbyggð
- stjórnkerfi sveitarfélagsins verður endurmetið

Í málefnasamningi Framsóknar-
flokks og Sjálfstæðisflokks við 
myndun meirihluta við stjórn 

sveitarfélagsins er m. a. gert ráð fyrir 
að stjórnkerfi sveitarfélagsins verði 
endurmetið með það að leiðarljósi 
að stjórnun verðistyrkt enn frekar. 
Upplýsingagjöf til íbúa verði bætt, 
t. a. m. með samskiptasíðu, kynn-
ingarfundum og föstum viðtalstímum 
sveitarstjórnarfulltrúa. Eftirlit skal eflt 
með fjárhagsáætlun og framvindu á 
framkvæmdakostnaði, unnið verði 
markvisst að lækkun skulda sveitar-
sjóðs Borgarbyggðar og standa skal 
vörð um opinber störf í héraðinu og 
leita leiða til að auka fjölbreytni þeirra. 

Gert verði samkomulag við Íbúða-
lánasjóð varðandi uppsetningu minni 
leiguíbúða og gert verði átak til að 
koma húsnæði í eigu sjóðsins í notkun. 
Þrýst verði á ríkisvaldið um úrbætur 
er varðar vegamál, nettengingar og 3ja 
fasa rafmagn. Fara skal í markaðs- og 
kynningarátak til eflingar sveitarfé-
lagsins, m. a. með það að markmiði 
að laða að nýja íbúa, fyrirtæki, ferða-
menn og viðburði ýmiskonar til 
Borgarbyggðar. Menningarssjóður 
Borgarbyggðar skal fá aukið fjármagn 
og tilnefndur skal Listamaður Borgar-
byggðar árlega. 

Umhverfis- og  
skipulagsmál
Unnið verði skipulag varðandi „nýja“ 
miðbæinn í Borgarnesi og skipulag 
varðandi leguþjóðavegarins um Borg-

arnes verði endurmetið, umferðarör-
yggi á þjóðvegum í gegnum

þéttbýliskjarna í Borgarbyggð verði 
bætt í samstarfi við vegamálayfirvöld 
og áfram verði þrýst á lagfæringu á 
Uxahryggjavegi og öðrum malar-
vegum í Borgarbyggð og Vegaerðinni 
verði boðið upp á að Borgarbyggð 
verði „tilraunasamfélag“ varðandi 
endurbætur á vegarkerfinu. Stefnt 
er að því að efla umhverfisvitund og 
þátttöku allra í samfélaginu varðandi 
hreinsun og fegrun enda er hrein og 
snyrtileg Borgarbyggð, bæði í dreif-
býli og þéttbýli, samfélagslegt verkefni. 
Leikskólagjöldum verður stillt í hóf og 
sumarlokun verði í 2 vikur frá og með 

sumrinu 2015. Börn frá 12 mánaða 
aldri fái vistun á þeim leikskólum þar 
sem því er við komið, systkinaafsláttur 
mun gilda á öllum vistunarstigum 
sveitarfélagsins. 

Menntamál
Lögð verður ááhersla á samræmingu 
í þjónustuframboði og fjárveitingum 
til grunnskólanna í sveitarfélaginu og 
aðbúnaður í skólum sveitarfélagsins 
verður bættur eins og kostur er og 
áfram verði rekinn öflugur tónlistar-
skóli í Borgarbyggð. Gefin verða út 
frístundakort til barna og unglinga og 
koma skal á heimavist fyrir nemendur 
í Menntaskóla Borgarfjarðar. 

Sveitarstjórn Borgarbyggðar 2014 – 2018. 

Írskir dagar á Akranesi
- eru saga og arfleifð Akraness

Akranes heitir í raun allt nesið 
milli Hvalfjarðar og Leirár-
voga og trónir Akrafjall á því 

miðju. Írar námu land á Akranesi á 
fyrstu árum Íslandsbyggðar og gætir 
keltneskra áhrifa enn, meðal annars 
í örnefnum á Akranesi og nágrenni. 
Þessari arfleifð er haldið á lofti í byrjun 
júlí ár hvert en þá halda Akurnesingar 
bæjarhátíðina „Írskir dagar“ og hefst 
hún í dag,3. júlí. Og á á Írskum dögum 
fer Akranes í sparibúninginn. Bærinn 
skreytist írskum fánalitum og bæjar-
búar ásamt gestum koma saman og 
skemmta sér og öðrum. Ískir dagar 
eru nú haldnir á Akranesi í fimmt-
ánda sinn. Bærinn verður skreyttur 
í írsku fánalitunum og verður dag-
skráin glæsileg sem endranær og 
teygir sig frá fimmtudeginum 3. júlí 
til sunnudagsins 6. júlí. Á laugardegi 
verður markaður, tívolístemning og 
alls konar keppnir, hefðbundnar og 
óhefðbundnar. Þar má nefna sand-
kastalakeppni, dorgveiðikeppni og 
keppni um rauðhærðasta Íslendinginn, 
sem hefur verið vinsælasta keppnin á 
Írskum dögum. Á laugardagskvöldinu 

er hefðbundið að vera með brekkusöng 
á „Þyrlupallinum“ og svo skella allir 
sér að sjálfsögðu á Lopapeysuballið. 
Á sunnudeginum verður fjölskyldu-
skemmtun í Garðalundi þar sem boðið 
verður upp á leiki og afþreyingu fyrir 
alla aldurshópa. 

Árið 1885 var ákveðið að skipta 
Akraneshreppi í tvennt vegna hinna 
ólíku hagsmuna þéttbýlisins og sveit-
arinnar. Varð kauptúnið og næsta ná-

grenni þess að Ytri-Akraneshreppi en 
sveitin inn með Akrafjalli að Innri-
Akraneshreppi. Ytri-Akraneshreppur 
hlaut kaupstaðarréttindi árið 1942 og 
hét eftir það Akraneskaupstaður. Á 19. 
öld fór að myndast þéttbýli í kringum 
sjósókn og verslun á Skipaskaga yst 
á nesinu. Enn í dag er sjávarútvegur 
mikilvægur atvinnuvegur á Akranesi 
en verslun og og þjónusta hefur vaxið 
jafn og þétt síðustu áratugi. 

Skagamenn eru stoltir af Akrafjalli, og hafa fulla ástæðu til þess. Grundar-
skóli í forgrunni. 



AFSLÁTTUR 

RAFTækjAúRvAL
15% afsláttur af raftækjum þegar 
þau eru keypt með innréttingu.

friform.is

ELDAvÉLAR
OFNAR
HELLUBORÐ
vIFTUR & HÁFAR
UPPÞvOTTAvÉLAR
kæLISkÁPAR

FjöLBREyTT úRvAL AF 
HURÐUm, FRAmHLIÐUm, 

kLæÐNINgUm Og EININgUm, 
gEFA ÞÉR ENDALAUSA 

mögULEIkA Á AÐ SETjA 
SAmAN ÞITT EIgIÐ RýmI.
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Stefnt að því að efla menntun 
og nýsköpun í sjávarútvegi
Háskólinn í Reykjavík (HR) og 

Landssamband íslenskra út-
vegsmanna (LÍÚ) hafa gert 

með sér samstarfssamning um að efla 
menntun og nýsköpun í sjávarútvegi. 
Samkvæmt samningnum munu HR 
og LÍÚ meðal annars koma á samstarfi 
nemenda við fyrirtæki í atvinnugrein-
inni, með það fyrir augum að auka 
rannsóknir og nýsköpun í sjávarút-
vegi. 

Sjávarútvegurinn er grunnatvinnu-
vegur á Íslandi og stendur undir fjöl-
breyttri atvinnustarfsemi. Hlutfall 
sjávarútvegs af öllum útflutningi vöru 
og þjónustu árið 2012 var rúmlega 
28%. Þá benda greiningar Íslenska 
sjávarklasans til þess að áætla megi 
að sjávarútvegur standi með beinum 
og óbeinum hætti undir 15-20% starfa 
í landinu, en það samsvarar til 25-35 
þúsund starfa. Það er því til mikils að 
vinna fyrir samfélagið í heild að efla 
enn frekar rannsóknir og nýsköpun í 

atvinnugreininni, meðal annars til að 
auka sjálfbærni, nýta afurðir eins vel 
og mögulegt er og skapa fleiri störf. 
Þetta verður gert meðal annars með 
því að gera nemendum HR kleift að 
vinna nýsköpunarverkefni í starfs-
námi hjá sjávarútvegsfyrirtækjum og 
meistaranemum að tengja verkefni sín 
fyrirtækjum í greininni. 

Sameining LÍÚ & SF
Tilllaga um að vinna að sameiningu 
LÍÚ & SF, Samtaka fiskvinnslu-
stöðva, var nýlega samþykkt í báðum 
samtökunum. Á næstu mánuðum 
verður unnið að frekari útfærslu 
sameiningar með það að markmiði 
að hægt verði að taka ákvörðun um 
sameiningu á aðalfundum samtak-
anna beggja í haust. „Með þessu 
viljum við koma til móts við breyttar 
áherslur í greininni sjálfri. Sjávarút-
vegur hefur verið að þróast hratt á 
undanförnum árum og mikilvægt 
að samtök hans endurspegli þann 
veruleika. Ný samtök geta beitt sér 
með öflugri hætti fyrir sjálfbærni 
sjávarútvegs með heildarhagsmuni 
að leiðarljósi. Markmiðið er að með 
þessu skapist aukinn slagkraftur sem 
stuðlar að auknum tækifærum og 
þar með verðmætasköpun í grein-
inni,“ segir Kolbeinn Árnason, fram-
kvæmdastjóri LÍÚ. 

JEPPADEKK

Kletthálsi 3 | 110 Reykjavík | 540 4900
www.arctictrucks.is

Hljóðlát og endingargóð jeppadekk 
sem koma þér örugglega hvert á land sem er. 

Ari Kristinn jónsson, rektor Há-
skólans í Reykjavík, og Kolbeinn 
Árnason, framkvæmdastjóri líú, 
undirrita samstarfssamning. Auka 
á rannsóknir og nýsköpun. 

Skorradalur er eitt 
vinsælasta sumarbú-
staðaland landsins
Byggðin í Skorradal var að mestu 

vestan, norðan og austan vatns-
ins en stök býli sunnan þess. 

Fyrrum voru allt að 22 bæir í dalnum 
og skógur og silungsveiði talin til 
hlunninda. Að Efra-Hreppi er jarðhiti 
og sundlaug. Kirkjustaðurinn Fitjar eru 

innst í dalnum, tilheyrir Hvanneyrar-
prestakall. Lítið er um hefðbundinn 
búskap í dalnum nú n sumarbústöðum 
fer fjölgandi og skóglendi í dalnum 
stækkar ár frá ári. Skógrækt ríkisins á 
ítök á sjö jörðum og eigendur sumarbú-
staða gróðursetja þúsundir trjáa árlega. 

Á góðum sumardegi er afar gott að dvelja í Skorradal. Raunar gildir það einnig 
um aðra tíma ársins, ef veðrið leyfir ferð þangað.

Mjólkurbíll valt við 
mynni Flókadals
Mjólkurbíll með tengivagn 

valt á hliðina utan vegar 
á Borgarfjarðarbraut við 

bæinn Steðja við mynni Flókadals 
fyrir nokkru. Bílstjórann sakaði ekki. 
Um 21 þúsund lítrar af mjólk voru í 
bílnum og tengivagninum, en tölu-

verður hluti hennar helltist niður. 
Líklegt má telja að bíllinn hafi farið 
of utarlega í kantinn, kannski mætt 
öðrum stórum bíl en vegurinn þarna 
er ekki mjög breiður. Tengivagninn 
lagðist á „stjórnborða“ en mjólkur-
bíllinn sjálfur á „bakborða.“

Mjólkurbíllinn á hliðinni og mjólkin komin í þúsundlítravís út í móa. 

Nýr aðstoðarfram-
kvæmdastjóri LÍÚ
Haukur Þór Hauksson við-

skiptafræðingur og hefur 
verið ráðinn aðstoðar-

framkvæmdastjóri Landssambands 
íslenskra útvegsmanna. Haukur Þór 
hefur um árabil starfað hjá þrotabúi 
Kaupþings og þar áður fyrir Kaupþing 
banka. Hann er með Cand. oceon próf 
frá Háskóla Íslands. Hann er einnig 
löggildur verðbréfamiðlari og hefur 
lokið hinu alþjóðlega ACI miðlunar-
prófi. Haukur er í sambúð með Fjólu 
Ágústsdóttur og eiga þau saman son-
inn Hauk. Kolbeinn Árnason, fram-
kvæmdastjóri LÍÚ, býður Hauk, fyrir 
hönd samtakanna, velkominn til starfa. Haukur Þór Hauksson. 
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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


