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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. 

íshúsið
ísvélar
Rétt ísun – hærra skilaverð!

30
ára reynsla

1983 - 2013

www.ishusid.is ∑  S:566 6000 Fáðu tilboð! Eigum ísvélar á lager
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Elsa Lára Arnardóttir þingkona:

Fyrst þingkvenna til að
hlaupa maraþonhlaup
Elsa Lára Arnardóttir, Skagamaður 

og þingkona Framsóknarflokksins 
í Norðvesturkjördæmi varð fyrst 

þingkvenna til þess að hlaupa Reykjavíkur-
maraþonhlaup Íslandsbanka, og þó litið 
væri til fleiri maraþonhlauipa víðar um 
heim. Alls tóku 238 konur þátt í maraþon-
hlaupinu sl. laugardag og var Elsa Lára um 
miðjan hóp. Glæsilegt, til hamingju!

Komin í mark og fagnar að vonum vel og innilega.Viðurkenningunni hampað.
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BÓMUHLIÐ

• Tilvalin lausn fyrir stjórn vega og bílastæða 
 hjá fyrirtækjum, sumarhúsaeigendum o.fl.

• Hannað fyrir allt að 12 m opnun

Sjá nánar á 
girding.is

• Símaopnun
• Aðgangskort
• Fjarstýring
• Talnalás

Einnig fáanleg
með sólarrafhlöðu

Réttardagar í 
Borgarbyggð 2014
Fjárréttir í Borgarbyggð eru fjölmargar 
eins og reyndar hefur verið um árabil, 
jafnvel um aldir. Þær eru í ár þessar;
Nesmelsrétt í Hvítársíðu, 
laugardaginn 6. september.
Fljótstungurétt í Hvítársíðu, 
sunnudaginn 14. september. 
Kaldárbakkarétt í 
Kolbeinsstaðahreppi  
sunnudaginn 6. september.
Oddsstaðarétt í Lundarreykjadal,  
miðvikudaginn 10. september.
Brekkurétt í Norðurárdal,  
sunnudaginn 14. september.
Rauðsgilsrétt í Hálsasveit,  
sunnudaginn 21. september.
Svignaskarðsrétt,  
mánudaginn 15. september.
Þverárrétt í Þverárhlíð,  
mánudaginn 15. september.
Hítardalsrétt í Hítardal,  
mánudaginn 15. september.

Grímsstaðarétt á Mýrum,  
þriðjudaginn 16. september.
Mýrdalsrétt í Hnappadal,  
þriðjudaginn 23. september.

Fjárréttir draga ætíð að sér fjölda 
fólks, ekki bara bændur og búalið, 
heldur einnig brottflutta sveitunga 
og aðra sem vilja sýna sig og sjá aðra.

Töðugjöld og slægjur
Töðugjöld og slægjur voru 

áður hafðar við lok sláttar, 
slægjurnar þegar engjaslátt var 

lokið, oftast nálægt miðjum septem-
ber, en töðugjöldin um mánuði fyrr 
þegar hey er alhirt af túnum. Í bæði 
skiptin var gerður dagamunur með því 
að húsbændur veittu vinnufólki vel í 
mat og drykk. Slægjurnar eru þekktar 
frá fornu fari enda voru engi lengst af 
miklu mikilvægari en tún en þá var 
slátrað kind til veislunnar. Slægjurnar 
héldust fram á síðustu öld, en nokkuð 
misjafnt eftir landshlutum en lengst 
suðaustanlands og á Vestfjörðum. Upp-
skeruhátíðir á borð við þær sem voru 
í kornræktarlöndum voru með helstu 
tyllidögum ársins en hafa að vonum 
ekki skipað mikinn sess í skemmtana-
lífi Íslendinga.

Úr Önundarfirði er til sérstæð 
lýsing á slægjum og meðferð þeirra 
frá 19. öld. Þar segir: „Að haustinu 
fékk hvert hjú kind,kvenfólk lamb en 
karlmenn veturgamla kind. Þetta var 
kallað s„slægjur“Úr því var vanalega 

gerð villibráð. Hún var þannig til búin 
að kjötið var soðið þar til hægt var að 
smokka beinunum úr því. Svo lagt sjóð-
andi niður í dall eða fötu, með lögum 
feitt og magurt, og hellt feitinni sem 
rann af kjötinu milli laganna. Síðan 
pressað eins og hægt var, hellt svo yfir 
lagi af mörfloti. Þetta geymdist ágæt-
lega í köldum húsum fram eftir öllum 
vetri“Annar Vestfirðingur, fæddur 
1901, nefist slægjulamb í tengslum 
við veðurspár eftir innyflum sauð-
fjár. Sá leikur var stundaður víða að 
spá fyrir vetri í kindagarnir og átti að 
miða við fyrstu kind sem slátrað var 
heima. Rakið var frá endagörn sem 

merkti upphaf vetrar og aðgætt hvar 
auðir blettir væru í görnunum. Á sama 
bili vetrar mátti búast við harðindum 
en þíðvirði þar sem garnir voru fullar. 
Vestfirðingar kannast við að rauð ský á 
myrkum himni um veturnætur boðuðu 
eitthvað illt. Þau sáust m.a. veturinn 
1938 – 1939, fyrir seinni heimstyrj-
öldina. 

Ágústínusarmessa
Í dag, 28. ágúst, er messa Ágústínusar 
kirkjuföður sem var uppi liðlega 
400 árum eftir fæðingu Krists, bisk-
ups í Hippó á norðurströnd Afríku. 
Ágústínus var mælskukennnari og 
heimspekingur af Berbaættum, snerist 
til kristni m.a. fyrir tilverknað Ambróí-
usar biskups. Stofnaði ágústínusarreglu 
prestlærðra og fleiri klausturreglna. Á 
Íslandi voru ágústínar m.a. í Þykkvabæ 
í Álftaveri, Helgafelli, Viðey, Möðru-
völlum og Skriðu. Ágústínus átti þátt 
í að móta kristna miðaldarhugsun og 
er enn í miklum metum meðal guð-
fræðinga og heimspekinga.

Hey reitt heim af engjum. Það var 
gert allt fram yfir miðja síðustu öld.

„Heyskapur er aldrei búinn“
- segir Haraldur Benediktsson þingmaður og bóndi á Vestra-Reyni

„Ég hef þá reglu að segja heyskap 
aldrei vera búinn, það er mín sér-
viska,“ segir Haraldur Benedikts-

son þingmaður Sjálfstæðisflokksins 
og bóndi á Vestra-Reyni. Því lengi er 
hægt að halda áfram og slá há- slá til 
þrifa og framvegis. En í hefðbundnum 
skilningi þá lauk okkar heyskap – það 
er fyrri slætti, fyrir all nokkru, líklega 7. 
júlí sl. Nú undanfarna daga hefur hins 
vegar verið heyjað fyrir aðra í hesta og 
slegnir litlir túnblettir til þrifa“Áhyggjur 
af heyskap

Haraldur segir að ástæða tsé til að 
að hafa áhyggjur af heyskap í hans 
nágrenni. „Þó kúabændur hafi flestir 
lokið við að taka saman bróðurpart 

sinna heyja, þá er heyskapur mjög illa 
staddur víða – og gríðarlega mikill hey-
skapur eftir. Ég keyrði um Leirársveit og 
Svínadal fyrir nokkru og sá víða mjög 
slæmt ástand. Þetta er orðið eitt versta 
óþurrkasumar seinni ára. Til viðbótað 
því eru tún víða ófær vegna bleytu. Sum 
er ekki hægt að slá – nema eftir nokkra 
daga úrkomuhlé – önnur er ekki hægt 
að týna saman rúllubagga, vegna bleytu.

Sagt er að reglan sé tvö óþurrka-
sumur í röð – þetta sumar er sannarlega 
verra en síðasta sumar. En við getum 
fagnað því að heyskapartækni er önnur 
en td, 1984 – fyrir 30 árum – en ef við 
værum enn að reyna að þurrka í hlöður 
væru sannarlega vandræði og mætti 

segja hörmungarástand. En nokkrir 
þurrkdagar núna á næstunni geta gjör-
breytt stöðunni. Ef við fáum síðan gott 
síðsumarsveður – þá gleymist þetta. 
Nema í vetur verða hey víða ansi léleg,“ 
segir Haraldur Benediktsson.

Haraldur Benediktsson.

Fjárréttir í Dalabyggð 
á þessu hausti
Ljárskógarétt í Laxárdal  
laugardaginn 13. september
Tungurétt á Fellsströnd  
laugardaginn 13. september
Kirkjufellsrétt í Haukadal  
laugardaginn 13. september
Fellsendarétt í Miðdölum  
sunnudaginn 14. september
Flekkudalsrétt á Fellsströnd  
laugardaginn 20. september
Vörðufellsrétt á Skógarströnd  
laugardaginn 20. september
Skarðsrétt á Skarðsströnd  
sunnudaginn 21. september
Skerðingsstaðarétt í Hvammssveit 
sunnudaginn 21. september
Brekkurétt í Saurbæ  
sunnudaginn 21. september
Gillastaðarétt í Laxárdal  
sunnudaginn 21. september
Hólmarétt í Hörðudal  
sunnudaginn 21. september
Ósrétt á Skógarströnd  
föstudaginn 3. október

Ábúendur á landnámsjörðinni 
Hvammi á Fellsströnd sækja vafa-
laust fjárréttir, og það fleiri en eina. 
Um árið 890 nam Auður djúpúðga 
Ketilsdóttir Dalalönd frá Dögurðará 
í utanverðri Hvammsveit til Skraumu-
hlaupsár í Hörðudal. Bústað sinn reisti 
hún í Hvammi og þar bjuggu ætt-
ingjar hennar um langan tíma. Auður 
djúpúðga var kristin kona.

Hörmulegt slys skammt undan 
landi á Akranesi fyrir liðlega öld
Fyrir 109 árum, þann 14. septem-

ber árið 1905, varð mikið sjóslys 
skammt frá landi á Akranesi er 

sexmannafarið Hafmeyjan fórst en þar 
drukknuðu 11 manns á heimleið úr 
Reykjavík, allt ungt fólk á tvítugs og þrí-
tugsaldri. Fórust þar m.a. fimm systk-
ini, börn Helga bónda Guðmundssonar 
á Kringlu, ennfremur þrír bræður, synir 
Björn bónda Jóhannssonar í Innsta-
Vogi sem voru á heimleið eftir sumar-
vertíð á Kútter Sigurfara sem nú er við 
Byggðasafnið á Görðum á Akranesi. 
Ekki er vitað um orsök slyssins, talið 
helst að hann hafi verið ofhlaðinn, en 
báturinn var kominn mjög nærri landi 
á Akranesi er hann fórst, svo vaða mátti 
út í skerið er bátinn rak á. Slysið er það 
mannskæðasta í sögu Akraness.

Kiwanisklúbburinn Þyrill á Akranesi 
hefur látið reisa minnismerki til minn-
ingar um hina ungu Akurnesinga sem 
fórust og er það sýnilegt tákn ræktar-
semi og virðingar.

Björgvin Eyþórsson, forseti Kiwanis-
klúbbsins Þyrils, segir að klúbbfélagar 
hafi séð um og annast endurgerð gamla 
vitans á Breiðinni í tilefni af 50 ára 
kaupstaðarafmæli Akraness 1992 og 
vildu með gerð minnismerkisins minn-

ast þessa slyss á Hafmeyjunni með við-
eigandi hætti. „Ekki síður fylgdi þessari 
hugmynd að bæta aðgengi að vitanum 
og næsta umhverfi hans og auka þannig 
veg gamla vitans, koma fyrir æskilegum 
leiðbeiningum og upplýsingum fyrir al-
menning og ferðafólk um sögu vitanna 
beggja, örnefni, náttúrufar og útsýni, 
sem er afar sérstætt frá þessum stað.

Starfsemi klúbbsins hefst aftur í 
septembermánuði nk. en við ætlum 
að taka þátt í fjarsöfnun ásamst fleiri 
félögum og klúbbum til að kaupa óm-
skoðunartæki fyrir Heilbrgiðisstofnun 
Vesturlands á Akranesi en núverandi 
ómskoðunartæki eru verulega komið til 
ára sinna. Þessi söfnun er að frumkvæði 
Hollvinafélags HVE,“ segir Björgvin 
Eyþórsson. Umdæmisþing Kiwanis 
verður í Kópavpgi 12. september nk. en 
nýlega var heimsforseti Kiwanishreyf-
ingarinnar, Gunter Gasser, hérlendis 
vegna 50 ára afmælis íslensku Kiwan-
ishreyfingarinnar.

Minnismerkið um þá sem fórust 14. 
september 1905.



Öryggisvörur & vinnufatnaður

HAGI ehf – HILTI á Íslandi
Stórhöfði 37 - 110 Reykjavík - Sími 414 3700 - Fax 414 3720 - Póstfang: customerservice@hilti.is 

Töff vinnufatnaður 
frá Timberland PRO

Smart frá Snickers

Rykgrímur, 
einnota og 

fjölnota m/filter

Einungis vörur frá heims-
þekktum vörumerkjum

Öryggisskór í úrvali

Fallvarnir og 
úrval fylgihluta

Eyrnatappa, einnota 
og fjölnota

Öryggisgleraugu 

Allt fyrir öryggið – Heyrnarhlífar frá Howard Leight/Bilsom

Vinnuvettlingar frá Sperian og North



28.  ÁGÚST 20144

Vesturland
14. tBl. 3. ÁrGanGur 2013
Útefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. Ábyrgðarmaður: Ámundi

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

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

ritstjóri: Geir A. Guðsteinsson, sími: 840-9555 & 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

Að elska fjölskyldu sína þykir flestum sjálfsagt mál, en að elska óvin 
sinn og bera fyrir honum virðingu er hreinn kærleikur. Kærleikurinn 
er einfaldur, sýndu hann því það er svo auðvelt og kostar ekkert. 

Einelti er allt of algengt hér á landi, og oft líðst það þrátt fyrir fögur orð um 
að tekið sé með festu á slíkri vanvirðu. Nú við upphaf skólaárs ber sérstak-
lega að gæta að því að börn og unglingar komist ekki upp með einelti, taka 
skal á því föstum tökum, bæði af kennurum og foreldrum. Fyrir ári síðan 
var það á allra vitorði að stúlka sem var fædd með skarð í vör hefur þurft 
að þola slíkt einelti alla tíð. Það lýsir hins vegar afar bágum karakter þeirra 
sem slíkt stunda, jafnvel heimsku. Þessi harðneskja í samskiptum fólks birtist 
með ýmsum hætti og er allt of algeng í nútíma þjóðfélagi. En kannski hafa 
þeir unglingar sem telja einelti ekkert athugavert það eftir háttarlagi þeirra 
fullorðnu. Þeir verða kannski varir við harðneskjulegar innheimtuaðgerðir 
banka, tryggingafélaga  og fleiri stofnana á eigin heimilum og finnst því 
ekkert athugavert að endurspegla það. Sumar innheimtuaðgerðir eru ekkert 
annað en gróft einelti. Þingmenn þjóðarinnar ættu að sýna hver öðrum meiri 
kærleika, þá gengju þingstörfin kannski betur á Alþingi og meiri virðing yrði 
borin fyrir stjórnmálamönnum almennt en nú er og þar með sýndu þeir gott 
fordæmi í mannlegum samskiptum.
Nú vill ríkisstjórnin rétta almenningi hjálparhönd með því að bjóða lækkun 
á lánum til húsnæðiskaupa og það er auðvitað alveg frábært. En af hverju er 
verið einfalt mál óþarflega flókið með því að krefjast þess að sækja þurfi um 
þessa lækkun sem er auðvitað ekkert með sjálfsagt og eðlilegt að allir njóti. 
Íbúðalánasjóður, bankar og sjóðir hafa þetta allir á skrá hjá sér og á einum 
eftirmiðdegi væri hægt að lækka öll þau lán sem falla undir þessa skilgrein-
ingu ríkisstjórnarinnar. Forsætisráðherra, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
boðaði á hveitibrauðsdögum ríkisstjórnarinnar fyrir ári síðan stórfellda hjálp 
til handa þeim heimilum sem verst standa fjárhagslega. Þetta er skref í þá 
átt, en gera þarf mun betur.  Almenningur vill trúa því að svo verði, annars 
fer allt í bál og brand og þá verður svokölluð búsáhaldabylting aðeins hjóm 
eitt í samanburði við þær aðgerðir sem reiður almenningur gæti gripið til. 
Forsætisráðherra hefurgert ráð fyrir að það fjármagn sem runnið hefur um 
vaxtarsamninga, menningarsamninga og samninga eða styrkja sem lúta að 
byggðaþróun í víðtækri merkingu, bætist auk þess við farveg áætlanagerðar-
innar um aðstoð við almenning. Þetta er auðvitað lofandi áætlun, en bíðum 
efndanna. Ríkisstjórnin er nú upptekin við að finna ráðherra sem getur 
tekið við dómsmálunum meðan lekamálið svokallaða er í gerjun. Meðan er 
almenningur að fylgjast með hvað er að gerast marga kílómetra niðri í jörðinni 
austur við Bárðabungu, verður hraungos eða verður ekki hraungos, er spurt á 
hverjum degi. Nýlegur fréttatími á Stöð-2 var afar sérkennilegur, fréttamaður 
þaulspurði jarðvísindamann sem var að koma úr flugi yfir Vatnajökli um 
það hvort hraungos væri hafið austur við Dyngjujökul. Vísindamaðurinn 
vissi það ekki á þeirri stundu og svaraði samkvæmt því en var spurður aftur 
og aftur þar til honum virtist bresta þolinmæði, og lái honum það hver sem 
vill. Æsingurinn hélt svo áfram í fréttatímanum og þar velt vöngum yfir 
möguleikum sem enginn möguleiki var að fá frekari svör við. Fréttatími 
RUV skömmu síðar var fagmannlegur og veitti æsingalaust allar upplýsisngar, 
þ.e. það var ekkert að gerast á þeirri stundu. Kannski verður farið að gjósa 
norður af Dyngjujökli þegar þetta blað kemur út, en það veit ekki nokkur 
lifandi maður þrátt fyrir allt.
Vestlendingum fjölgar lítið hlutfallslega milli ára, þó meira en í mörgum öðrum 
landshlutum en það þarf að skapa þarf nýjum íbúum meira olnbogarými 
í formi atvinnutækifæra, og auka það fjölbreytni atvinnulífsins. Að því er 
unnið af ýmsum af mikilli kostgæfni, ekk síst af Markaðsstofu Vesturlands, en 
starfsmenn stofunnar hafa verið óþreytandi að kynna kosti Vesturlands fyrir 
ferðamenn undanfarin ár. Í kjölfarið ætti að geta vaknað áhugi fólk í öðrum 
landshlutum að setjast að á Vesturlandi, en til þess þarf auðvitað að liggja fyrir 
aukin fjölbreytni atvinnutækifæra. Bygging sólkísilverksmiðju er í farvatninu 
á Grundartanga sem skapar um 400 störf og því fylgir ýmiss þjónustutengd 
starfsemi, jafnvel óskyld atvinnustarfsemi. Ef það gerist ekki leita leitar fólk 
yfir lækinn til annarra landshluta þar sem þjónustan er betri, s.s. aðgengi að 
góðri menntun í hæfilegri nálægð við heimabyggð auk atvinnutækifæra. Hún 
er víða orðin góð á Vesturlandi en betur má ef duga skal. Þróunin undanfarin 
misseri veitir bjartsýninni byr undir báða vængi.

Geir A. Guðsteinsson ritstjóri

Einelti, lánalækkun og 
mögulegt hraungos

Leiðari Hefði fengist leyfi til að byggja 
Snorrabúð í Reykholti?
- almenn krafa um að Þorláksbúð við Skálholtskirkju víki

Svokallað Tilgátuhús við dóm-
kirkjuna í Skálholti, öðru nafni 
Þorláksbúð, er greinilega byggt 

á fölskum forsendum auk þess að vera 
sjónmengun vegna staðsetningar. 
Húsið er hins vegar fallegt, sem er allt 
annað mál, enda má það vera það fyrir 
þær tugmilljónir króna sem kostaði 
að reisa það fyrir almannafé fyrir fá-
mennan hóp manna og kvenna auk 
þess sem samþykkt sveitarfélagsins 
Bláskógarbyggðar lá ekki fyrir.

Skálholtsfélagið hafði forgöngu um 
umfangsmikla fornleifarannsókn í 
Skálholti á sjötta áratug síðastliðinnar 
aldar vegna endurreisnar Skálholts-
staðar. Meðal þess sem þá var rann-
sakað með grefti var Þorláksbúð en 
einnig tvær fornar kirkjur á þeim stað 
þar sem núverandi Skálholtsdómkirkja 
stendur. Við rannsóknina, sem stóð 
með hléum frá 1952

til 1958, var ekki komist hjá því 
að grafarró fjölda einstaklinga væri 
raskað og voru bein um 70 einstaklinga 
tekin úr kirkjugrunnunum og kirkju-
garðinum. Minjar eftir kirkjurnar 
voru fjarlægðar við rannsóknina 
ásamt beinunum, legsteinum og um 
500 gripum sem fundust í gröfum 
sem annars staðar. Uppgröftur Håkon 
Christie og fleiri á Þorláksbúð

árið 1954 leiddi í ljós að húsið hafði 

verið byggt ofan á grafir. Af hálfu Forn-
leifaverndar ríkisins voru gerðar þær 
kröfur um hönnun hússins sem sett var 
yfir Þorláksbúð að það hvíldi á púðum 
þannig að það skaðaði ekki minjarnar. 
Stefna og sýn Fornleifaverndar ríkisins 
varðandi uppbyggingu á minjastöðum 
var sú að endurreisa ekki minjar. Til-
gátuhús skyldi reisa fjarri minjum.

Þegar um framkvæmdir er að ræða 
sem ógnað geta fornleifum er ávallt 
byrjað á því að kanna hvort mögulegt 
sé að hnika framkvæmdasvæðunum 
þannig að minjar spillist ekki. 

Af hverju var það sjónarmið ekki 
ofan á við byggingu Þorláksbúðar? 
Var þrýstingur þingmanns og fleiri of 
þungur?

Byggingin yfir Þorláksbúð er ekki 
nýtt af núverandi vígslubiskupi, Krist-
jáni Vali Ingólfssyni, sem skrúðhús 
eins og hugmynd forvera hans, Sig-
urðar Sigurðarsonar, var og virðist 
almennt vera óánægja með húsið á 
staðnum. Það er ekki vilji Minjastofn-
unar Íslands að húsið verði áfram þar 
sem það er nú og var Þorláksbúðar-
félaginu tjáð það. Eðlilegt er að velt 
sé vöngum yfir hvort komið hefði til 
greina að byggja t.d. einhvers konar 
Snorrabúð í Reykholti eða búð að 
Hólum i minningu Guðmundar góða. 
Næsta víst er að það hefði ekki fengist 
samþykkt, ekki einu sinni fengst leyfi 
til að rista torf ofan á hugsanlegum 
byggingastað.

Þorláksbúð er fallegt hús en að kolröngum stað, örskammt frá Skálholts-
dómkirkju.

Staðarfell á Fellsströnd:

Húsmæðraskóli í 49 ár og 
nú meðferðarstofnun SÁÁ
Staðarfell er bær og kirkjustaður 

á Fellsströnd í Dalasýslu, áður 
höfðingjasetur og stórbýli um 

langan aldur en frá 1927 til 1976 var 
þar húsmæðraskóli og frá 1980 starf-
semi á vegum SÁÁ. Staðarfellskirkja 
var vígð árið 1891 og er friðuð. Bærinn 
stendur á fremur mjórri undirlendis-
ræmu undir samnefndu fjalli, sem er 
bratt og klettótt. Staðarfell er mikil 
hlunnindajörð og þar bjuggu jafnan 
höfðingjar. Þorvaldur Ósvífursson, 
fyrsti maður Hallgerðar langbrókar, bjó 
þar, eða á Meðalfellsströnd undir Felli, 
eins og segir í Njálu. Þórður Gilsson, 
faðir Hvamm-Sturlu, bjó á Staðarfelli 
á 12. öld. Á fyrri hluta 19. aldar bjó 
þar fræðimaðurinn Bogi Benedikts-
son, sem skrifaði mikið um ættfræði og 
fleira og er þekktastur fyrir ritið Sýslu-
mannaævir. Sýslumenn Dalamanna 
sátu oft á Staðarfelli og Hannes Hafstein 
bjó á Staðarfelli í eitt ár, 1886-1887. 
Á fyrstu áratugum 20. aldar bjuggu 
hjónin Soffía Gestsdóttir og Magnús 
Friðriksson á Staðarfelli. Einkasonur 
þeirra drukknaði ásamt fleirum af bát 
sem hvolfdi fyrir landi jarðarinnar 1920 
og í minningu hans og fóstursonar, 
Magnúsar, gáfu foreldrarnir jörðina 
til stofnunar húsmæðraskóla. Sumarið 
1929 fór fram vígsla nýs húsmæðra-
skóla að Staðarfelli en Herdís Benedict-
sen hafði gefið allmikið fé til stofnunar 
kvennaskóla á Vesturlandi.

SÁÁ
Á Staðarfelli fer fram endurhæfing 
sjúklinga sem koma frá Sjúkrahúsinu 
Vogi. Þangað fara karlar til fjögurra 
vikna endurhæfingar og þiggja að 
þeirri dvöl lokinni stuðning frá göngu-
deild í nokkrar vikur. Á Staðarfelli fer 
einnig fram meðferð fyrir endurkomu 
karla sem felst í sérstakri meðferð 
í fjórar vikur á Staðarfelli og síðan 
stuðningi í göngudeild í eitt ár. Það 
var árið 1980 að gengið var frá samn-
ingi á milli SÁÁ og þáverandi mennta-
málaráðherra og heilbrigðisráðherra 
um afnot SÁÁ af Staðarfelli. Samn-
ingur SÁÁ og ráðuneytanna var síðan 
framlengdur á nokkurra ára fresti en 
óvissa ríkti jafnan um framtíð Staðar-
fells sem eftirmeðferðarheimilis. Það 
var ekki fyrr en í apríl 1996 að fjórir 

ráðherrar og ábúandi Staðarfells undir-
rituðu samning við SÁÁ sem tryggði 
reksturinn til langframa. Með þeim 
samningi gat SÁÁ ennfremur ráðist 
í nauðsynlegar og löngu tímabærar 
viðgerðir á húsnæðinu. Frá fyrsta degi 
hefur hvert rúm verið skipað á Staðar-
felli svo þörfin hefur augljóslega verið 
aðkallandi.

Byggingin að Staðarfelli er reisluleg.

Staðarfellskirkja.
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 Skjár: 15,6” LED HD snertiskjár
 Örgjörvi: Intel© CoreT i3-4000M processor
  2.4 GHz, 3 MB
 Vinnsluminni: 4GB minni
 Harður diskur: 500 GB diskur
 Skjákort: NVIDIA GeForce GT 720, 1GB
 Rafhlaða: 6-cell, 4500 mAh, 48 Wh
  Allt að 5h 20min”
 Þyngd: 2,4 kg
 Stýrikerfi: Windows 8.1
 Ábyrgð: 2 ára ábyrgð, 1 ár á rafhlöðu 
 Vörunúmer: VFY:AH564M23A2IS

Fujitsu Lifebook
A564
i3

Fujitsu Lifebook
A544
i5

Fujitsu Lifebook
A544
i3

Fujitsu Lifebook
A512
Celeron

Fujitsu Lifebook
U574
i5

 Skjár: 15,6” LED backlight, glossy.  15,6” HD LED skjár  15,6” HD LED skjár  13” HD LED skjár 
 Örgjörvi: Intel Celeron 1000M Intel© CoreT i3-4000M Intel© CoreT i5-4200M Intel© CoreT i5-4200M
   1.8GHz 2MB  2.4 GHz, 3 MB 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz 
 Vinnsluminni: 4GB minni 4GB minni 8GB minni 8 GB minni
 Harður diskur: 320 GB diskur 500 GB diskur 500 GB / 8 GB SSD Cache 128GB SSD diskur
 Skjákort/stýring: Intel© HD Graphics  Intel© HD Graphics 4600 Intel© HD Graphics 4600  Intel© HD Graphics 4400 
 Rafhlaða: 6-cell, 4400 mAh, 48 Wh 6-cell, 4500 mAh, 48 Wh  6-cell, 4500 mAh, 48 Wh 4-cell, 2840 mAh, 48 Wh
  Allt að 6 tímar Allt að 5h 20min Allt að 5h 20min Allt að 11tímar
 Þyngd: 2,5 kg 2,4 kg 2,4 kg 1.6 kg
 Stýrikerfi: Windows 8.1 Windows 8.1 Windows 8.1 Windows 8.1
 Ábyrgð: 2 ára ábyrgð, 1 ár á rafhlöðu  2 ára ábyrgð, 1 ár á rafhlöðu  2 ára ábyrgð, 1 ár á rafhlöðu   2 ára ábyrgð, 1 ár á rafhlöðu 
 Vörunúmer: VFY:A5120M71A2NX VFY:A5440M7302NX VFY:A5440M75A2NX VFY:U5740M25A2IS

Snerti
-

skjár

Flottar fartölvur       
   frá hágæðamerkinu             

Þýsk framleiðsla, japanskt hugvit
Skvettuvarið lyklaborð með séríslenskum stöfum

kr. 124.900

kr. 119.900kr. 89.900kr. 54.900 kr. 149.900
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Gæði, reynsla og gott verð!

REYKJAVÍK, Bíldshöfða 9, KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata, HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17
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Stykkishólmsbær:

Herör skorin upp gegn 
númerslúsum bifreiðum, 
óskráðum byggingum, 
gámum og fleiru
Bæjarstjórn Stykkishólms hefur 

óskað eftir afstöðu skipulags- 
og byggingarnefndar bæj-

arins vegna lausafjármuna, gáma, 
númarlausa bíla og óskráðra 
bygginga sem hafa verið kortlagðar 
í Stykkishólmi. 36 gámar eru inn 
á atvinnu- og iðnaðarlóðum en 
aðeins er greitt af tveimur þeirra. 
14 gámar eru utan lóðar og hefur 
þeim fækkað verulega á síðustu 
mánuðum. 6 byggingar eru óskráðar 
inn í Stykkishólmsbæ en 9 hús eru 
óskráð á Nýræktarsvæðinu. Núm-
eralausum bílum innan bæjarmarka 
hefur fjölgað mjög, bæði á íbúðar-
húsalóðum og atvinnuhúsalóðum 
og er enginn þeirra með stöðuleyfi. 
Skipulags- og byggingarnefnd hefur 
lagt til að áfram verði unnið að því að 
koma þessum málum í rétt horf. Af-
greiðsla nefndarinnar var samþykkt.

L-listinn lét bóka að mikið hafi 
áunnist í þessum málum á undan-
förnum árum og að hluta til kemur 
fram í fundargerð Skipulags- og 
bygginganefndar. Í þessu sambandi 
beri að nefna gjörbreytta ásýnd á 
Ögursvegi og Reitarvegi. Einnig megi 
nefna nýtt gámasvæði við Snoppu, 
sem búið er að ákveða að stækka.

Fulltrúar L-ista, þau Lárus Ástmar 
Hannesson, Ragnar Már Ragnars-
son og Helga Guðmundsdóttir, leggja 
áherslu á að áfram verði unnið af 
einurð í þessum málaflokki.

Deiliskipulag  
hafnarsvæðis
Samþykkt hefur í bæjarstjórn Stykk-
ishólms að hafin vrði vinna við gerð 
deiliskipulags af hafnarsvæðinu. 
Þess gerist þörf vegna fyrirhugaðra 
breytinga á aðalskipulagi sem er 
forsendan fyrir breytingum á notkun 
hússins Austurgötu 7 sem unnið er 
að á vegum Kaþólsku kirkjunnar á 
Íslandi.

Samrekstur Grunnskóla  
og Tónlistarskóla
Bæjarstjórn hefur samþykkt að 
setja af stað vinnu við endurmat 
þeirra tillagna sem liggja fyrir um 
stækkun skólahússins, samrekstur 
Grunnskóla og Tónlistarskóla og nýtt 
hlutverk fyrir gamla skólahúsið sem 
hefur hýst Tónlistarskólann undan-
farin ár. Jafnframt verði skoðað 
hvort með einföldum aðgerðum og 
breytingum mætti fjölga nýtanlegum 
kennslustofum.

Héraðsskjalasafn Akraness:

Reglulegt sýningarhald í sal 
Bókasafns Akraness og sýningar-
skápur í Bónus á Akranesi
Hlutverk Héraðsskjalasafns 

Akraness er söfnun, inn-
heimta, skráning og varðveisla 

skjala og annarra skráðra heimilda um 
starfsemi og sögu Akraneskaupstaðar, 
til notkunar fyrir yfirvöld, stofnanir og 
einstaklinga, til þess að tryggja hags-
muni og réttindi þeirra og til notk-
unar við fræðilegar rannsóknir á sögu 
sveitarfélagsins. Safnið hefur eftirlit 
með skjalasöfnum afhendingarskyldra 
aðila og lætur þeim í té leiðbeiningar 
um skjalavörslu og ákveður um ónýt-
ingu skjala, sem ekki er talin ástæða til 
að varðveita til frambúðar.

Hlutverk safnsins er í meginatriðum 
tvíþætt:
a) Stjórnvaldshlutverk:

- Leiðbeina stofnunum sveitarfé-
lagsins um skjalastjórn

- Hafa eftirlit með skjalavörslu 
stofnana sveitarfélagsins

- Varðveita eldri skjöl sveitarfélags-
ins á tryggan hátt

- Hafa skjölin skráð og aðgengileg 
til notkunar

- Afgreiða fyrirspurnir úr skjölum 
samkvæmt gildandi lögum

b) Menningarhlutverk:
- Safna og varðveita skjöl um sögu 

Akraness og Akurnesinga
- Rannsaka og kynna sögu Akra-

ness t.d. með sýningum og út-
gáfum og þannig efla þekkingu 
á sögu sveitarfélagsins.

- Stuðla að auknum rannsóknum 
almennings og fræðimanna á sögu 
Akraness.

Meginverkefni Héraðsskjalasafns 
Akraness er móttaka eldri skjala frá 
stofnunum og fyrirtækjum sveitarfé-
lagsins, eftirlit og leiðbeiningar um 
skjalastjórn til stofnana og afgreiðsla 
fyrirspurna. Enn fremur söfnun 
einkaskjalasafna, sem eru skjöl frá 
einstaklingum, félögum og fyrir-
tækjum á Akranesi.

Fólk til starfa  
í átaksverkefni
Í tilefni af 50 ára afmæli Akraneskaup-
staðar árið 1992 var tekin sú ákvörðun 

að stofna skyldi Héraðsskjalasafn Akra-
ness og var það stofnað formlega í apríl 
árið eftir. Skjalasafnið hóf starfsemi 
sína í Bókhlöðunni, Heiðarbraut 40 en 
þar voru fyrir í húsinu skjalageymslur 
kaupstaðarins í kjallaranum, bókasafn 
á fyrstu hæð og skrifstofur á annarri 
hæð. Árið 2009 flutti safnið að Dal-
braut 1 þar sem eldra húsnæðið þurfti 
mikillar viðgerðar við. Safnið deilir 
húsnæði með Bókasafni Akraness og 
Ljósmyndasafni Akraness. Umdæmi 
safnsins er Akraneskaupstaður og 
héraðsskjalavörður er Gerður Jóhanna 
Jóhannsdóttir.

Starf héraðsskjalavarðar Akraness 
er að sinna hinum hefðbundnu ver-
kefnum sem til falla á skjalasafni. 
Frá og með árinu 2007 var rekstur 
Héraðsskjalasafns og Ljósmynda-
safns Akraness færður til Bókasafns 
Akraness. Þetta var gert með sparnað 
í huga, söfnin deildu með sér hús-
næði og ýmsum tækjabúnaði og því 
þótti hagræði að sameina söfnin í 
eina rekstrareiningu. Bróðurpartur 
skjala héraðsskjalasafnsins kemur 
frá Akraneskaupstað og stofnunum 
hans. Einnig berst til safnsins tölu-
vert magn einkaskjala sem koma 
frá einstaklingum, félagasamtökum, 
fyrirtækjum og öðrum einkaaðilum. 
Héraðsskjalasafn Akraness leitar ým-
iss leiða til að koma efni sínu til al-
mennings. Reglulegt sýningarhald í sal 

Bókasafns Akraness er þar fyrirferða-
mest en safnið hefur einnig brugðið á 
það ráð að koma sýningum að annars 
staðar og sem dæmi má nefna að settur 
var upp sýningarskápur í verslun Bónus 
á Akranesi. 

Héraðsskjalasafnið hefur lagt til 
greinar og efni í Árbók Akurnesinga 
og fleiri rit. Ljósmyndir safnsins og efni 
úr skjalasafni hafa einnig verið tölu-
vert nýtt til sýningarhalds á Akranesi 
og víðar. Þar bera hæst tvær sýningar: 
Hernámið – á Akranesi, í Borgarnesi 
og í Hvalfirði en hún stóð sumarið 2008 
í Listasetrinu Kirkjuhvoli og sýningin 
Börn – í hundrað ár sem opnaði í Safna-
húsi Borgarness árið 2008 og stendur 
enn. Í sýningarhaldi hefur samstarf 
við önnur söfn á svæðinu skipt höf-
uðmáli og ber þar að nefna samstarf 
við Byggðasafnið í Görðum, Listasetrið 
Kirkjuhvoll, Safnahúsið í Borgarnesi og 
Snorrastofu í Reykholti. Skjalasafnið 
hefur sóst eftir því að fá fólk til okkar 
í átaksverkefni í skráningu skjala og 
skönnun ljósmynda og filma. Í gegnum 
árin hafa þau verkefni gengið vonum 
framar og stofnunin hefur notið góðs 
af því að til hennar hafa valist sérstak-
lega vandvirkir einstaklingar sem hafa 
aukið verulega við þann sagnabrunn 
sem skjalasafnið myndar. Í dag starfar 
safnið með héraðsskjalavörð í 100% 
starfi og hefur einnig starfsmann í 
átaksverkefni.

Héraðsskjalasafn Akranes er að Dalbraut 1 á Akranesi. Þar er margt að finna 
og sjá, bæði fyrir fræðimenn og almenning.

Grunnskólinn í Stykkishólmi. Stefnt er að samrekstri grunnskóla og tón-
listarskóla.
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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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Um 100 nemendur í dagskóla Skipstjórnarskólans sem lofar góðu:

Flestir taka farmannsprófið auk fiskimanna-
prófsins til að öðlast aukin réttindi erlendis
Skipstjórnarskólinn er einn 10 fag-

lega sjálfstæða undirskóla innan 
Tækniskólans. Tækniskólinn var 

stofnaður árið 2008 þegar Iðnskólinn í 
Reykjavík og Fjöltækniskólinn samein-
uðust. Skólinn er stærsti framhaldskóli 
landsins og byggir á langri og merkri 
sögu sem tengist atvinnulífi landsins á 
marga vegu. Skipstjórnarnámið skipt-
ist í fimm réttindastig sem hvert um 
sig gefur i réttindi til starfa um borð í 
skipum af mismunandi stærð og gerð. 
Réttindastig A, B og C varða störf á 
fiskiskipum og öðrum skipum og mið-
ast réttindi A og B við lengd. Réttinda-
stig D veitir ótakmörkuð réttindi á öll 
skip, nema varðskip. Réttindastig E 
er fyrir skipherra á varðskipum. Öll 
réttindi nást að fullnægðum skilyrðum 
um siglingatíma og starfsþjálfun.

Vilbergur Magni Óskarsson, skóla-

stjóri Skipstjórnarskólans, segir að að-
sókn að skólanum hafi verið nokkuð 
góð undanfarin ár, en um 60 umsóknir 
bárust fyrir þessa haustönn. Skólastjóri 
segir þess fullviss að skólinn verði full-

setinn á næsta vetri, eða um 100 nem-
endur.. Nokkur fjöldi nemendanna er 
árlega í dreifinámi, þ.e. fjarnámi,eða 
um 150 nemendur, en þeir nemendur 
koma í skólann 2 – 3 daga í mánuði. 
Vilbergur Magni segir að dreifinám 
geti hentað vel þeim sem eiga ekki gott 
með að taka sér frí frá vinnu til þess 
að fara í skóla og hentar þeim ágætlega 
sem eru á sjó og vilja ná sér í menntun 
og réttindi meðfram starfi.

Of fáar konur  
í skipstjórnarnámi
„Því miður eru afar fáar konur hér við 
nám, eru í dag eru þær aðeins 7 talsins, 
en mættu vera fleiri,“ segir skólastjóri. 
„Samlegðaráhrif þess að reka þennan 
skóla sem hluta af Tækniskólanum 
eru umtalsverð. Farmannapróf hefur 
í dag ígildi stúdentsprófs og svo er 

auðveldara fyrir nemendur að fara 
milli skólanna innan Tækniskólans, 
sýnist þeim svo. Í vor útskrifuðust 35 
skipstjórnarnemar og flestir þeirra 
fara beint á sjó, flestir á fiskiskip.. 
Það hefur engin könnun verið gerð á 
þörfinni fyrir skipstjórnarmenn, en í 

dag taka flestir einnig farmannaprófið 
auk fiskimannaprófsins sem er við-
bótarnám upp á eina önn. Það gefur 
viðkomandi meiri réttindi erlendis en 
um allan heim vantar skipstjórnar-
menn,“ segir Vilbergur Magni Ósk-
arsson skólastjóri.

 Skipstjórnarskólinn er í gamla sjómannaskólanum við Háteigsveg.
Vilbergur Magni Óskarsson, skóla-
stjóri Skipstjórnarskólans í Reykjavík.

Minningu laugaferða 
Guðrúnar Ósvífurs-
dóttur haldið á lofti
Í Laxdælu er sagt frá því að Guð-

rún Ósvífursdóttir hafi löngum 
dvalið við laug á Laugum í 

Sælingsdal. Í Sturlungu er getið 
um baðlaugina og svo virðist sem 
hún hafa verið mikið notuð. Talið 
er að laugin hafi eyðilagst í skriðu-

hlaupi en árið 2009 var hlaðin ný 
laug í nágrenni þess þar sem sú 
eldri er talin hafa verið og nefnist 
hún Guðrúnarlaug. Þá var einnig 
hlaðið blygðunarhús þar sem hafa 
má fataskipti. Laugin er opin allt 
árið og er frítt í hana.

Guðrúnarlaug í Sælingsdal. Blygðunarhús var reist þar skammt ofan við 
svo alls velsæmis sé gætt við baðferðir. Landsbankinn hagnast 

um 14,9 milljarða króna á 
fyrri helmingi ársins 2014
Hagnaður Landsbankans nam 

14,9 milljörðum króna eftir 
skatta á fyrri helmingi ársins 

2014 samanborið við 15,5 milljarða 
króna á sama tímabili árið 2013. Á 
öðrum ársfjórðungi var bókfærður 
4,9 milljarða króna hagnaður vegna 
sölu Landsbankans á 9,9% hlut í FSÍ 
(Framtakssjóður Íslands slhf., FSÍ, og 
öllum hlut bankans í IEI slhf. og vegna 
gangvirðisbreytinga á þeim hlut í FSÍ 
sem bankinn hélt eftir. Vaxtatekjur 
lækka um 10% frá fyrra ári, en hreinar 
þjónustutekjur standa nánast í stað. 
Rekstrarkostnaður er nánast óbreyttur 
að raungildi milli tímabilanna þegar 
tekið hefur verið tillit til hlutabréfa-
tengdra greiðslna til starfsmanna á 
fyrra ári. Arðsemi eigin fjár eftir skatta 
var 12,8% samanborið við 13,5% fyrir 
sama tímabili á árinu á undan.

Steinþór Pálsson, bankastjóri, segir: 
að rekstrarafkoma og fjárhagsstaða 
Landsbankans sé með ágætum. Virð-
isaukning eigna hefur staðið undir 
óvenjulega stórum hluta tekna á ár-
inu, en á móti er vaxtamunur töluvert 
lægri en á fyrra ári. Samanlagt hefur frá 
stofnun bankans orðið virðisrýrnun á 
útlánum hans.

„Samanburður á um 1.000 bönkum 
um allan heim sem The Banker – 
tímarit í eigu Financial Times – gerði 
nú um mitt ár, sýnir að Landsbank-
inn stendur vel þegar litið er til eig-
infjárstöðu og arðsemi eigna. Ekki er 
að finna banka í Vestur-Evrópu með 
sterkari eiginfjárstöðu og einungis 
nokkrir tugir banka sýna betri árangur 
þegar kemur að arðsemi eigna, sam-
kvæmt greiningu The Banker. Þessi 
sterka staða gefur Landsbankanum 

færi á að styðja vel við vöxt hagkerfis-
ins og svara vaxandi eftirspurn heimila 
og fyrirtækja eftir fjármálaþjónustu. 
Í maí skrifaði Landsbankinn undir 
samning um breytingar á skilmálum 
skuldabréfa Landsbankans og LBI 
hf. Lokagjalddagi þeirra verður árið 
2026 í stað 2018. Sú lenging dregur 
verulega úr áhættu varðandi greiðslu-
jöfnuð þjóðarbúsins á næstu árum og 
eykur um leið líkur á að hægt verði 
að stíga markviss skref í átt að afnámi 
fjármagnshafta. Að mati Landsbank-
ans er brýnt að niðurstaða fáist í það 
mál sem fyrst til að draga úr óvissu 
um greiðslujöfnuð þjóðarbúsins og 
um endurfjármögnun Landsbank-
ans í erlendri mynt. Horfur í rekstri 
bankans fyrir árið í heild eru góðar, en 
þó er enn óvissa tengd yfirstandandi 
dómsmálum,“ segir Steinþór Pálsson.

Landsbankinn er víða með útibú, m.a. á Akranesi. Á Vesturlandi er einnig útibú í Ólafsvík. Hraðbankar eru á Grundar-
firði og Hellissandi auk Akraness og Ólafsvíkur.

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

www.fotspor.is
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Veiðarfæri og bætt aflameðferð
- styrkveitingum frá MATÍS vegna þessara verkefna hafnað

Fyrir hartnær ári síðan stóð 
MATÍS í samstarfi við fjölda inn-
lendra og erlendra sérfræðinga 

fyrir vinnufundi sem bar titilinn „Ný 
tækni fyrir norrænan fiskiskipaflota: 
veiðarfæri og aflameðferð“19 fyrirles-
arar voru á fundinum svo hann var 
afar athyglisverður fyrir aðila á sviði 
sjávarútvegs. Fundurinn fór fram í 
höfuðstöðvum Matís í Reykjavík á 
Vínlandsleið. Markmið fundarins var 
að greina frá helstu nýungum á sviði 
rannsókna og þróunar er snúa að 
veiðarfærum og aflameðferð um borð í 
fiskiskipum. Fundurinn var styrktur af 
Norrænu ráðherranefndinni í gegnum 
AG-fisk (Working group for fisheries 
co-operation), en AG-fisk hefur það 
að aðalmarkmiði að stuðla að sam-
starfi í sjávarútvegi á meðal Norrænna 
þjóða. Á fundinum kynntu nítján sér-
fræðingar frá níu löndum rannsóknir 
og helstu nýjungar í veiðarfæraþróun 
og tækni er snýr að aflameðferð. Fund-
inum var skipt upp í fjóra hluta og í lok 
hvers hluta fór fram verkefnavinna og 
pallborðsumræður. Von þeirra sem að 
fundinum stóðu var að hann mundi 
stuðla að auknu samstarfi meðal fag-
aðila í norrænum sjávarútvegi.

Í kjölfar fundarins hefur síðan www.
fishinggearnetwork.net verið nýtt til 
að deila upplýsingum um helstu nýj-
ungar er varða veiðarfæri og aflameð-
ferð. Jónas R. Viðarsson hjá Matís 
sagði helstu ástæða þess að blásið var 
til þessa vinnufundar hafi verið sú að 
fyrir tveimur árum hafi valdir rann-
sóknaraðilar víða úr Evrópu, sem gegna 
sambærilegum hlutverkum og MATÍS 
í sínum löndum, átt saman nokkra 
símafundi þ.s. skoða átti tækifæri til 
samstarfs á umræddum sviðum. Kom 
þá í ljós að fjármögnunarmöguleikar 
fyrir þessa tegund R&Þ er ekki að finna 
á hverju strái. Ákveðið var því að sem 

fyrsta skref væri að að sækja um styrk 
hjá AG-Fisk til að halda vinnufund-
inn, en AG-Fisk er sjóður á vegum 
Norrænu ráðherranefndarinnar sem 
hefur það að markmiði að ýta undir 
samstarf milli sjávarútvegsfyrirtæka 
og þeirra sem starfa í sjávarútvegi á 
Norðurlöndunum. Þeir aðilar sem 
stóðu að ráðstefnunni voru MATÍS, 
Sintef í Noregi, Havstofan í Færeyjum 
og Catch-fish í Danmörku.

Jónas R. Viðarsson fagstjóri hjá 
MATÍS ráðstefnustjóri leiddi undir-
búning ráðstefnunnar af hálfu íslenskra 
aðila. Hann var spurður hvort tilgangur 
vinnufundarins væri að komast nær 
því hvernig veiðarfæri væri best við 
þær veiðar sem stundaðar væru hverju 
sinni. Haustið 2013 sagði Jónas:

Kannaðir möguleikar  
á samstarfi 
„Þarna munu aðilar skiptast á upplýs-
ingum og miðla sinni þekkingu um það 
sem viðkomandi aðilar hafa verið að 
fást við, skýra frá niðurstöðum rann-
sókna og hvert stefnir helst í þeim í 
náinni framtíð. Dagskrá vinnufundar-
ins er skipt upp í fjóra hluta þ.e. kjör-
hæfni veiðarfæra, umhverfisáhrif 
veiðarfæra, úrbætur á veiðarfærum 
til að bæta gæði og draga úr kostnaði 
og í síðasta hlutanum verður fjallað 
um nýjungar á sviðið aflameðferðar 
um borð í veiðiskipum. Fyrirlesarar 
koma frá öllum Norðurlöndunum, 
auk Hollands, Belgíu og Ítalíu. Við 
munum ekki síst beina sjónum okkar 
að því hvort möguleikar séu á sam-
starfi milli þessara landa og það verður 
athyglisvert ef það tekst og auðvitað 
afar mikilvægt. Í lok hvers hluta dag-
skrárinnar verður þátttakendum skipt 
upp í vinnuhópa sem skila munu leitast 
við að svara nokkrum spurningum og 
hugmyndum að samstarfsverkefnum. 

Að því loknu verða sameiginlegar 
pallborðsumræður þar sem niður-
stöður vinnuhópanna verða kynntar 
og ræddar. Vonandi verður þá fyrir-
liggjandi einhver stefna um samstarf 
til náinnar framtíðar milli þeirra sem 
þennan vinnuhóp sækja“Meðal er-
inda á vinnufundinum var erindi frá 
Stjörnu-Odda um Fiskvala sem er ver-
kefni sem hefur verið í gangi í þrjú ár 
þar sem verið er að þróa tölvusjá sem 
ákveður hvað gera eigi við fiski sem 
kemur inn í botntroll. Búnaðinum er 
komið fyrir neðarlega í belg trollsins og 
metur hann hvort hleypa eigi fiskinum 
út úr trollinu eða hleypa honum aftur 
í pokann. Þannig drepst ekki smá-
fiskurinn. Svíar voru með erindi um 
þorskveiðar í Eystrasalti og norskt er-
indi fjallaði um togveiðar á ákveðnu 
dýpi með flottrollshlerum sem er sökkt 
þannig að þeir fljóti rétt yfir botninum. 
Antonio Sala frá Ítalíu fjallaði um orku-
notkun, en hann er mjög framarlega 
á sviði rannsókna á orkusparnaði við 
fiskveiðar. Halla Jónsdóttir greindi frá 
Ljósvörpunni sem hún hefur verið að 
þróa þar sem ljós á að smala fiski inn 
í vörpuna, sagði Jónas R. Viðarsson 
sem fjallaði um strandveiðar í löndum 
við Norður-Atlantshafs og ráðstefnu 
um það efni sem haldin var í í nóv-
embermánuði 2013. Í fjórða hluta 
vinnufundarins var meira rætt um 
meðferð aflans um borð, blóðgun og 
fleira en minna um sjálf veiðarfærin. 
Skipstjórinn á Finni fríða frá Færeyjum 
skýrði frá þeirra reynslu við að nota 
tvö skip við makrílveiðar. Skip dregur 
trollið á hefðbundinn hátt en því fylgir 
anna skip sem dælir aflanum beint upp 
úr trollinu meðan verið er að draga. 
Trollið er aldrei tekið inn og þannig 
er komið í veg fyrir þrýsting á aflann 
sem ætti þar með að verða mun betri og 
verðmætari til vinnslu. Síldarvinnslan 

á Neskaupstað hefur einnig verið að 
reyna þessa aðferð.

Dæling fisks úr trolli  
með undirþrýstingi
Hans Van De Vis frá Imares í Hollandi 
sagði frá frá rannsóknum á því að rota 
allan fiskinn með rafmagni áður en 
honum er „slátrað“. Þetta er aðferð sem 
þekkt í fiskeldi en margir á ráðstefn-
unni töldu það fróðlegt að sjá hvernig 
og hvort hún sé nothæf við veiðar á 
villtum fiski. Sagt var frá norsku verk-
efni „Crisp project“ sem er mjög stórt 
R&Þ verkefni sem fjöldi sjávarútvegs-
fyrirtækja og aðila sem þjónusta iðnað-
inn taka þátt í. Framkvæmdastjóri út-
gerðafyrirtækisins Nergård í Tromsö 
fjallaði um verkefnið og hvernig hans 
útgerð muni nýta sér niðurstöður ver-
kefnisins. Hann fjallaði m.a. um til-
raunir með að dæla fiski upp úr trolli 
með undirþrýstingi svo ekki þarf að 
draga pokann um borð og það verður 
nánast enginn þrýstingur á aflann sem 
bætir verulega gæði hans. Það er því 
víða verið að þróa aðferðir sem miða 
að því að losna sem mest við þrýsting 
á aflann þegar pokinn er tekinn um 
borð í veiðiskipið.

Jónas R. Viðarsson saðist vona að 
eftir þennan vinnufund væri kominn 
grunnur að samstarfsverkefni sem nýt-
ist útgerðum og rannsóknaraðilum frá 
öllum þátttökuaðilum, sem og öðrum 
þeim sem koma til að fylgjast með fyr-
irlestrum og draga af því þekkingu til 
framtíðar.

- En hefur það gerst? Jónas R. Viðars-
son var spurður fyrir skemmstu hvort 
sótt hefði verið um fjármögnum eins og 
stefnt var að á ráðstefnunni og hvort það 
hefði borið einhvern árangur.

„Sótt hefur verið um styrki í nor-
rænu sjóðina sem og ýmsa evrópska 
sjóði. Ekkert svar hefur borist og af 
þremur umsóknum sem voru sendar 
til Evrópusambandsins hefur tveimur 
verið hafnað en svar ekki borist vegna 
þeirrar þriðju. En ég er alls ekki bjart-
sýnn. Norskir samstarfsaðilar okkar 
hafa hins vegar náð í fjárframlög í 
Noregi“Jónas segir að m.a. sé verið að 
vinna að verkefnum sem draga úr olíu-
notkun, m.a. með breyttu efni í trolli 
og aðferð við að bæta meðferð fisksins 
með því að dæla fiski upp úr snurvoð 
og jafnvel einnig upp úr botntrolli svo 
ekki þurfi að taka það um borð. Það 
verkefni lofar góðu.

Jónas R. Viðarsson fagstjóri hjá MATÍS.

Traust Know How kynnti framleiðsluna á sjávarútvegssýningu í Brussel:

Hefur lokið við smíði tveggja 
fullkominna hörpuskelsverksmiðja
Traust þekking ehf. að Lækjar-

koti við Borgarnes er fyrirtæki 
þar sem hugvit og hönnun er 

í hávegum höfð við gerð fiskvinnslu-
véla undir vörumerkinu „Traust Know 
How“Hjá Traust þekkingu eru hann-
aðar vélar fyrir vinnslu á ferskfisk, 
saltfisk, skelfisk, fiskþurrkun, loðnu-
hrognavinnslu og fleira. Fyrirtækið 
hefur þjónað matvælamarkaðnum í 
yfir 30 ár með góðum árangri. Í Lækjar-
koti er smiðja þar sem allar vélar eru 
framleiddar. Nefna má að boðið er upp 
á sprautusöltunarvélar og saltdreifi-
kerfi, hrognaskiljur, flæðilínur, flokk-
unarvélar, skreiðarpressur og margt 
fleira.

Traust Þekking var á síðasta ári að 
smíða fullkomna hörpuskelsverk-
smiðju í stóran rússneskan togara sem 
stundar hörpuskelveiðar við Kúrileyjar 
sunnan Kamchatka. Í ár var lokið við 
smíði annarar hörpuskelsverksmiðju 
í systurskip togarans sem smíðað var 
í á síðasta ári, en hjá sama útgerðar-
fyrirtæki.

Traust Þekking ehf. gangsetti ný 
tæki á Spáni í desembermánuði 2012 
en þessar nýju vélar eru notaðar til 
þess að sprauta pækli eða „fiski í fisk,“ 
hvort sem er til framleiðslu á ferskum 
eða söltuðum fiski. Þar á meðal er 
nýja TR-850 Injector sprautuvélin, 
Easy Brine mixing system, sjálfvirkur 
pækilblöndunarbúnaður, Easy Chiller 
pækilkælir, Easy Mincer marningsvél 
sem tekur fisk afskurð og beinagarða og 
pressar fiskinn frá roði og beinagarði. 
Þetta skilar góðum fiskmarningi. Easy 
Flaker er fiskblokkarhefill sem tekur 
blokk af frosnum marning og heflar 
hana niður.

Fyrsta tæki  
sinnar tegundar
Easy-Inject“Fish in Fish“ auðsprautun 
tekur fiskflögurnar og hakkar þær 
niður í öragnir (fisk protein) sem er 
síðan sprautað inn í ferskan fisk með 
pækli og bætir bragð afurðarinnar en 
heldur gæðunum. Eggjahvítuefnið 
samlagast fiskinum og lekur ekki út úr 

honum og hefur fiskurinn sömu áferð 
og fyrir sprautun. Þessi aðferð er einnig 
notuð við saltfiskframleiðslu. Þetta 
tæki er það fyrsta, sinnar tegundar, 
sem fundið er upp og þróað hér á 
landi. Tækin eru öll einföld í notkun 
og auðveld í þrifum.

Það nýjasta frá Traust er Easy 
Portioner skurðarvél, Easy Compact 
Grader lítill flokkari, Fresh Product 
Grader ferskfiskflokkari, Salt Fish 
Grader saltfiskflokkari, Easy Grader 
Pelagic channel grader heilfiskflokkari, 
Easy Weight Batcher samvalsflokkari, 
Easy Defrosting System uppþíð-
ingarkar eða snigill og hreinsibúnaður 
fyrir frárennsli. Traust Know How Ltd. 
hefur þróað og framleitt fiskvinnslu-
vélar í meira en 30 ár og er eitt af frum-
kvöðlum hér á landi í þróun á fiskfram-
leiðsluvélum. Traust Know How tók 
þátt í sjávarútvegssýningunni í Brussel í 
aprílmánuði 2013 og er meðal sýnenda 
á Íslensku sjávarútvegssýningunni í 
Kópavogi í lok septembermánaðar. 
Fyrirtækið er þekkt víða um heim. Hörpuskelsverksmiðja.

Fisk í fisk kerfi sem verður stöðugt vinsælla hjá fiskverkendum.
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Danskir dagar í Stykkishólmi tókust vel
- fjölbreytt veður en fjöldi manns á svæðinu

Bæjarhátíðin Danskir dagar voru 
haldnir í Stykkishólmi dagana 
15. til 17. ágúst sl. Veður var 

með ýmsum hætti, fyrsta daginn 
rigning en svo stytti upp. Fjöldi við-
burða var á palli í miðjum bænum 
fyrir alla aldurshópa og stórt sölutjald 
eða markaðstjald þar við hliðina þar 

sem gætti ýmissa grasa. Ýmsir tróðu 
upp þessara dagana, s.s. Pétur Jóhann, 
Sveppi og Villi nagmbítur, Jón Arnór 
törframaður, Herbert Guðmundsson, 
Dalton og sjálfur Páll Óskar. Keppt var 
í kökuáti, það var m.a. brekkusöngur, 
flugeldasýning og skottmarkaður, og 
svo loks bryggjuball.

Í Bókabúð Breiðafjarðar var verulega danskt yfirbragð.Boðið upp á kakó og rjóma í sölutjaldinu.

Bredt huse blev dekoreret med danske flag og tilbehör!

Þessar ungu dömur voru svo sannlega danskar í klæðaburði.

Ungir menn kepptu í kökuáti, og ekki dugði minna en heil terta.
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Bifröst:

Sigrún Jónsdóttir ráðin 
framkvæmdastjóri kennslu
Sigrún Jónsdóttir hefur verið 

ráðinn nýr framkvæmdastjóri 
kennslu- og þjónustu við Há-

skólann á Bifröst í stað Guðrúnar 
Bjargar Aðalsteinsdóttur sem ráðin 
hefur verið skólameistari Menntaskóla 
Borgarfjarðar. Sigrún mun hefja störf 
1.september en alls sóttu 40 manns 
um stöðuna. Sigrún Jónsdóttir er með 
meistarapróf í opinberri stjórnsýslu 
frá Háskóla Íslands, kennsluréttinda-
nám og BA próf í stjórnmálafræði frá 
sama skóla. Hún var framkvæmda-
stýra Samfylkingarinnar í fjögur 

ár, en áður var hún deildarstjóri og 
verkefnastjóri á félagsvísindasviði 
Háskóla Íslands. Sigrún starfaði sem 
deildarsérfræðingur í 12 ár í mennta- 
og menningarmálaráðuneytinu, lengst 
af í mats- og eftirlitsdeild. Fram-
kvæmdastjóri kennslu- og þjónustu 
situr í framkvæmdastjórn skólans 
og hefur yfirumsjón með háskóla-
skrifstofu sem sér m.a. um verkefni 
tengd kennslu, gerð námskráa og 
námskeiðslýsinga. Hann hefur um-
sjón með framkvæmd kennslumata og 
úrvinnslu þeirra auk þess eiga t.a.m. 

samskipti við ráðuneyti, nemendur 
og kennara.

Sigrún Jónsdóttir.

Bifröst:

Þórný Hlynsdóttir ráðin 
forstöðumaður bókasafnsins
Þórný Hlynsdóttir hefur verið 

ráðin nýr forstöðumaður 
bókasafns Háskólans á Bifröst 

frá og með 1. september nk. í stað 
Andreu Jóhannsdóttur sem lætur af 
störfum vegna aldurs. Þórný er með 
MLIS próf í bókasafns- og upplýs-
ingafræði frá Háskóla Íslands og hefur 
veitt bókasafni Landbúnaðarháskól-

ans á Hvanneyri forstöðu síðan í júní 
2013. Frá árinu 1992 hefur hún unnið 
í Þjóðarbókhlöðunni við ýmis störf, 
síðast veitti hún millisafnalánadeild 
safnsins forstöðu. 

Andrea Jóhannsdóttir hefur stýrt 
bókasafni skólans síðan 2005 og byggt 
það upp af miklum metnaði og mynd-
ugleik. Þórný Hlynsdóttir.

Stykkishólmur:

Bæjarstjóri brýnir
forstöðumenn stofnana
Að undanförnu hefur verið 

leitast við að leggja mat á 
rekstur Stykkishólmsbæjar. 

Hefur það verið gert að höfðu sam-
ráði við löggiltan endurskoðanda 
bæjarins. Í kjölfar breytinga á sveit-
arstjórnarlögum voru settar sérstakar 
fjármálareglur og fjárhagsleg viðmið 
sveitarfélaga.Sturla Böðvarsson, bæj-
arstjóri, segir að reglunum sé ætlað að 
setja skýr viðmið um rekstur og fjár-
hagsstöðu sveitarfélaga og tryggja virkt 
eftirlit með því að sveitarfélög uppfylli 
þær kröfur um fjárhagslega sjálfbærni 
sem gerðar eru í sveitarstjórnarlögum. 
Samkvæmt gildandi fjármálareglugerð 
eru bæjarstjórn settar mjög þröngar 
skorður þegar bæði skuldastaða og 
rekstur er svo sem á við um Stykk-
ishólmsbæ.

„Samkvæmt fjárhagsáætlun ársins 
2014 sem samþykkt var 12. desember 
2013 og ársreikningum áranna 2012 og 
2013 blasir við að bæjarsjóður stenst 
ekki þá kröfu reglugerðarinnar að þessi 
þrjú ár skili rekstrarafgangi. Til þess að 
ná jöfnuði hefði bæjarsjóður, bæði A 
og B hluti, þurft að skila meiru en 14 
milljónum króna í afgang árið 2014. 
Samkvæmt fjárhagsáætlun þessa árs 
átti bæjarsjóður að skila rúmum 2 
milljónum króna í afgang sem dugar 
ekki til þess að standast kröfur reglu-
gerðarinnar en það sem af er þessu ári 

hafa tekjur auk-
ist lítillega um-
fram áætlanir. 
Rekstrarútgjöld 
munu hins-
vegar aukast 
og veldur þar 
mestu áhrif 
nýrra kjara-
s a m n i n g a , 
ákvarðanir um 
ný verkefni og 
fjölgun starfsmanna. Það blasir því 
við að jöfnuður mun ekki nást á þessu 
ári nema dregið verði umtalsvert úr 
útgjöldum og framkvæmdum jafn-
framt frestað það sem eftir er ársins. 
Með þessum pistli vil ég brýna fyrir 
stjórnendum að leita allra leiða til þess 
að draga úr kostnaði og finna leiðir 
til þess að hagræða í rekstri bæjarins. 
Allar tillögur í þeim efnum eru vel 
þegnar og er hér með kallað eftir þeim.

Á næstunni mun ég heimsækja 
allar stofnanir og funda með stjórn-
endum til þess að fá sem besta yfirsýn 
um rekstur Stykkishólmsbæjar. Það 
er von mín að okkur megi takast að 
snúa vörn í sókn og skapa skilyrði til 
þess að auka tekjur og draga sem mest 
úr útgjöldum, en nýta þá fjármuni sem 
eru til ráðstöfunar til aðgerða sem gera 
bæjarfélagið betur í stakk búið til ný-
sköpunar og vaxtar,“ segir bæjarstjóri.

Sturla Böðvarsson 
bæjarstjóri.

Auglýsingasíminn  
er 578 1190
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Hótel Stykkis-
hólmur hyggur 
á stækkun
Á fundi skipulags- og bygginganefndar 
Stykkishólmsbæjar 11. ágúst sl. var tekin 
fyrir umsókn á stækkun Hótel Stykkis-
hólms.  Byggð verði ein hæð ofan á eldri 
hluta byggingar, ein hæð ofan á milli-
byggingu og tvær hæðir ofan á nýja hluta 
byggingar. Alls nemur stækkunina um 
57 herbergjum, samkvæmt uppdráttum 
frá Verkfræðistofu Hauks Ásgeirssonar. 
Skipulags- og byggingarnefnd frestar af-
greiðslu erindisins, þar sem fundarmenn 
hafa ekki getað kynnt sér erindið þar sem 
það barst á fundadegi nefndarinnar og 
auk  þess vantar umsagnir vinnueftirlits, 
heilbrigðiseftirlits og brunaeftirlits. 
Óskað er eftir fullunnum aðalupp-
dráttum tímalega fyrir næsta fund svo 
hægt að óska eftir umsögnum.

Opið hús í Röðli  
og tónleikar í 
Skarðskirkju

Laugardaginn 30. ágúst nk.  verður opið 
hús í félagsheimilinu Röðli á Skarðs-
strönd kl. 15.00 – 19.00 og tónleikar í 
Skarðskirkju kl. 20..00. Samkomuhúsið 
Röðull á 70 ára vígsluafmæli í ár en síð-
ustu ár hefur verið unnið að endurbótum 
á húsinu. Búið er að setja nýja glugga og 
útidyrahurð í húsið. Í sumar verður skipt 
um járn á þakinu, en verkefnið fékk styrk 
frá Dalabyggð sem sjálfboðaliðaverkefni. 
Dalla úr Tungu syngur nokkur lög, hand-
verk, krydd, sultur og fleira heimagert á 
Skarðsströndinni verður til sölu í Röðli. 
Sýningar hafa verið í Röðli undanfarin ár 
og nú er ætlunin að kynna hugmyndir að 
nýjum sýningum. Kaffi og kökur verða 
og til sölu gegn frjálsum framlögum, sem 
renna til uppbyggingar á staðnum. Lítið 
er um formlega dagskrá, en mikilvæg-
asti hlutinn er að hafa gaman hvert af 
öðru, þ.e. maður er mannsins gaman. 
Stofubandið verður síðan með sína árlega 
Rökkurtónleika í Skarðskirkju og eru allir 
eru velkomnir og enginn aðgangseyrir 
innheimtur.

Útgerðarfélagið Rán 
vill deiliskipulag
Kristján Bentsson hefur sótt um fyrir 
hönd Útgerðarfélagsins Ránar í Stykkis-
hólmi um deiliskipulag við Vatnsás 10. 
Skipulags- og byggingarnefnd leggur til að 
tillaga að deiliskipulagi verði auglýst sam-
kvæmt 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. 
Skipulags- og byggingarnefnd leggur til 
að fallið verði frá gerð ,,Lýsingar“ þar 
sem meginforsendur koma fram í aðal-
skipulagi samkvæmt gr.5.2.2 í skipulags-
reglugerð nr.90/2013. Nefndin leggur til 

að gerð verði óveruleg breyting á aðal-
skipulagi og auglýst samhliða samkv. 
41.gr. skipulagslaga nr.123/2010 önnur 
málsgrein þar sem lóðin verður skil-
greind á svæði ,,verslunar og þjónustu“ 
í stað þess að vera á,,opnu svæði til sér-
stakra nota.“ 

Stöðuleyfi vegna 
vinnuskúrs við 
Narfeyrarstofu 
hafnað
Óskað hefur verið eftir stöðuleyfi vegna 
vinnuskúrs við Aðalgötu 3 í Stykkishólmi 
frá 8.6.2014 til 1.10.2014 hjá skipulags- 
og byggingarnefnd Stykkishómsbæjar. Í 
umsókn segir að vöntun er á lageraðstöðu 
sem er nauðsynleg fyrir sumarkeyrslu 
veitingarstaðarins Narfeyrarstofu.  Með 
umsókninni fylgdi skissa af svæðinu, 
grenndarkynning sem er undirrituð f.h. 
sóknarnefndar Stykkishólmskirkju, f.h.  
Agustson ehf og f.h. Marz ehf. Samþykki 
eiganda Aðalgötu 3 fylgir með. Erindi 
var frestað á fyrri fundi skipulags- og 
bygginganefndar og óskað eftir gögnum. 
Nefndin hafnar hafnar erindinu og óskar 
eftir að skúrinn verði fjarlægður strax  þar 
sem hann er utan lóðar.

Ekki frekari fjár-
framkvæmdir á 
vegum Snæfells-
bæjar
Á fundi bæjarstjórnar Snæfellsbæjar 
19. júní sl. var Kristín Björg Jónasdóttir 
kosin forseti bæjarstjórnar og Kristinn 
Jónasson ráðinn bæjarstjóri til næstu 
fjögurra ára en jafnframt samþykkt að 
launakjör hans verði gerð opinber. Á 
fundinum lögðu bæjarfulltrúar J-lista 
lögðu fram eftirfarandi bókun: ,,Undir-
ritaðir bæjarfulltrúa J-lista Bæjarmála-
samtaka Snæfellsbæjar, munu leggja 
fram tillögur á fyrsta fundi bæjarstjórnar 
Snæfellsbæjar eftir sumarfrí í septem-
ber.  Tillögurnar byggja á eftirfarandi 
atriðum:
•	 að	ekki	verði	farið	í	frekari	fjárfrekar	

framkvæmdir á vegum Snæfellsbæjar 
þar til búið verði að gera kostnaðar-
úttekt á áhrifum nýrra kjarasamninga 
sem Snæfellsbær á aðild að.

•	 að	farið	verði	í	að	athuga	hagræðingar-
áhrif þess að leita tilboða hjá bíla-
leigum vegna ferða starfsfólks og 
stjórnenda Snæfellsbæjar á vegum 
bæjarfélagsins og að settar verði reglur 
vegna ferða og bílakostnaðar þeim 
tengdum.

•	 að	farið	verði	í	að	skipa	nefnd	til	að	
móta stefnu varðandi uppbyggingu 
og staðsetningu á aðstöðu til íþrótta-
iðkana í Snæfellsbæ.

•	 að	farið	verði	í	að	skipa	nefnd	til	að	
móta stefnu og meta hvaða aðgerðir 
eru heppilegastar vegna lagfæringa/
stækkunar á leikskólanum Krílakoti 
í Ólafsvík.

•	 að	farið	verði	í	að	finna	framtíðarhús-
næði fyrir Smiðjuna, dagþjónustu fatl-
aðra í Snæfellsbæ. Núverandi húsnæði 
þykir ekki ásættanlegt. Undir þetta rita 
Baldvin Leifur Ívarsson, Fríða Sveins-
dóttir og Kristján Þórðarson.

Bjargarsteinn í 
Grundarfirði flytur 
á Sólvelli 15
Á fundi skipulags- og umhverfisnefndar 
Grundarfjarðarbæjar var tekin fyrir 
umsókn um byggingarleyfi en Guð-
brandur G. Garðarsson sækir um fyrir 
hönd Narfeyrarstofu ehf. að flytja húsið 
Bjargarstein á lóðina Sólvelli 15 og bæta 
við viðbyggingu. samkvæmt. uppdrætti 
frá Tækniþjónustunni ehf. Erindi fre-
stað á fyrri fundi nefndarinnar og óskað 
eftir grenndarkynningu en henni lauk 
23.júlí sl. bárust engar athugasemdir. 
Skipulags- og umhverfisnefnd sam-
þykkti erindið og felur skipulags- og 
byggingarfulltrúa að gefa út byggingar-
leyfi að uppfylltum skilyrðum sbr. gr. 
2.4.4. í byggingarreglugerð 112/2012 
með síðari breytingum.

Breytingar  á 
framkvæmdum í 
Borgarbyggð
Á fundi byggðarráðs Borgarfjarðar 
var rætt um framkvæmdir sveitarfé-
lagsins á árinu 2014. Samþykkt var að 
gera breytingu á framkvæmdaáætlun 
þannig að 5 milljónir króna verði teknar 
af miðsvæði í Brákarey og flutt á gang-
stétt og gönguhlið við grunnskóla á 
Kleppjárnsreykjum og innkeyrslu inn 
á Sólbakki norður. Fyrirspurn barst um 
skipulagsmál í Arnarholti en lagt var 
fram bréf Brynjólfs Guðmundssonar 
varðandi skipulagsmál í Arnarholti í Staf-
holtstungum. Bréfritara verður svarað. 
Lagt var fram bréf Hrafns Hákonar-
sonar varðandi hæðarsetningar götu og 
staðsetningu niðurfalla við hús hans á 
Hvanneyri Samþykkt var að láta ljúka 
gerð kantsteins sem ólokið er við götuna. 
Lagt var fram bréf Sambands íslenskra 
sveitarfélaga með ályktunum 9. fundar 
sveitastjórnarvettvangs EFTA um lofts-
lags- og orkumál og málefni norðurslóða.

Stefnumörkun 
varðandi bátaskýli 
á Skorradalsvatni

Á fundi hreppsnefndar Skorradals-
hrepps sem haldinn var á Hvanneyri 
fyrir nokkru var tekin fyrir úttekt  á 
bátaskýlum við Skorradalsvatn en lögð 
var fram lýsing vegna breytinga aðal-
skipulags varðandi stefnumörkun um 
bátaskýli.Hreppsnefnd samþykkti að 
kynna lýsingu fyrir íbúum með dreifi-
bréfi og með birtingu auglýsingar í 
Morgunblaðinu og leita umsagnar 
Skipulagsstofnunar.

Stuttar Vesturlandsfréttir

Tónleikar verða í Skarðskirkju næsta 
sunnudag þar sem Stofubandið 
verður með sína árlegu Rökkurtón-
leika.

Fjöldi sumarhúsa er við Skorradals-
vatn og margir sumarhúsaeigendur 
eiga einnig bátaskýli enda sigling 
um Skorradalsvatn í góðu veðri afar 
skemmtileg og gefandi, jafnvel alltaf!

Til sjávar og sveita í 70 ár

Vélasalan ehf ·  Dugguvogi 4  
104 Reykjavík · Sími, 520 0000

www.velasalan.is

Tehri Nordic 6020 C

Yfir 1000 bátar seldir

30 ár á Íslandi



Frír flutningur á 
GARÐHÚSUM á allar 

þjónustustöðvar 
Flytjanda.

·
50% afsláttur af 

flutningi á 
GESTAHÚSUM miðað 
við verðskrá Flytjanda 

á allar þjónustustöðvar 
Flytjanda.

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/1
4-
01

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

50% 
afsláttur 

af flutningi á 
GARÐHÚSUM og 

GESTAHÚSUM 
miðað við verðskrá 

Flytjanda á allar 
þjónustustöðvar 

Flytjanda.
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ÍA nálgast sæti 
í efstu deild karla
Toppleikur var í 1. deild karla 

sl. laugardag er Leiknir tók 
á móti Skagamönnum á 

Leiknisvellinum. Með sigri hefði 

Leiknir tryggt sér sæti í efstu deild 
karla, í fyrsta sinn í sögu félagsins með 
sigri hefðu Skagamenn þokast nær 
því að tryggja sér að nýju sæti í efstu 

deild karla. ÍA vann leikinn 1:0 með 
marki Garðars Gunnlaugssonar á 90. 
mín. og þokuðust þar með nær settu 
markmiði, en það er hins vegar ekki 
tryggt. ÍA er með 36 stig, 4 stigum 
á eftir Leikni, en næst á eftir þeim 
kemur Víkingur Ólafsvík með 31 stig 
og HK með 29 stig. Víkingur Ólafsvík 
tekur á móti Leikni á Ólafsvíkurvelli 
næsta föstudag, 29. ágúst en ÍA leikur 
við KV á útivelli. 4 umferðir eru eftir.

 ÍA í sókn í leiknum gegn Leikni.
Guðjón Þórðarson var mættur til leiks 
á áhorfendapöllunum.

Víkingur Ólafsvík:

Lið félagsins í 1. deild 
kvenna á siglingu 
um miðja deild
Víkingur Ólafsvík í 1. deild 

kvenna gerði jafntefli við 
Grindavík í síðasta leik 

liðsins, 1-1, og er með 18 stig og 
siglir hægan byr um miðja deild 
en Fjölnir og HK/Víkingur virðast 

hafa tryggst sér sæti í 4ra liða úr-
slitakeppni, hafa 40 og 34 stig. Mark 
Víkings Ólafsvík gerði Yekaterina 
Mazareva Gohkman. Næsti leikur 
Ólafsvíkurstúlkna er útileikur gegn 
Haukum næsta laugardag.

Leikmaður Víkings Ólafsvík með boltann og leitar að samherja en Grinda-
víkurdaman sækir að.

Snæfell Stykkishólmi:

Endaði í 5. sæti af 8 
liðum í 4. deildarriðli
Snæfell í Stykkishólmi leikur í 4. 

deild karla í sumar og er greini-
lega að byggja upp lið til fram-

tíðar en nokkur lið hafa tekið þátt í 
Íslandsmóti yngri flokka í sumar.

Snæfell lék síðasta leik sinn í 4. deild 
í sumar sl. laugardag er þeir heimsóttu 
Kóngana á Framvellinum í Úlfarsárdal. 
Leiknum lauk með 5-2 sigri Kónganna 
en mörk Snæfells gerðu þeir Mikael 
Marínó Rivera og Stefán Þór Ingv-
arsson. Snæfell hlaut 8 stig í sumar, 
vann tvo leiki, gerði tvö jafntefli en 
tapaði 8 leikjum. Þeir enda í 5. sæti af 
8 liðum sem léku í riðlinum. Vonandi 
fáum við að sjá Snæfellinga eldhressa 
á knattspyrnuvellinum næsta sumar.

Knattspyrna er oftast skemmtileg, 
og hér virðast leikmenn Snæfells og 
Kónganna vera að stiga dansspor 
með boltann á milli sín.

Á Menningarnótt var margt um manninn, jafnvel friðsamir víkingar. En 
þegar leið á kvöldið breyttist hátíðin úr menningu í bjórmenningu!



kemur HeILSuNNI í Lag

íSLeNSk FramLeIÐSLa
LITLar TÖFLur
SYkurLauST

Icepharm
aSjá NáNar á víTamíN.IS      FæST í apóTekum um LaNd aLLT



BÁTUR
DAGSINS

Gildir eingöngu fyrir 6 tommu bát. Gildir ekki með öðrum tilboðum eða afsláttarkjörum.

549kr
Aðeins

Hver er bátur dagsins?

ÞRIÐJUDAGAR
Kalkúnsbringa
og skinka

MÁNUDAGAR
Sterkur ítalskur

MIÐVIKUDAGAR
Pizzabátur

FIMMTUDAGAR
Skinkubátur

FÖSTUDAGAR
Tún�skbátur

LAUGARDAGAR
Ítalskur BMT

SUNNUDAGAR
Kjúklingabringa


