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Mikil aukning fæðinga á HVE 
á Akranesi í ágústmánuði
Í ágústmánuði sl. voru 40% fleiri barns-

fæðingar á Heibrigðisstofnun Vestur-
lands á Akranesi en í ágústmánuði 2013. 

Þessi aukning í barneignum kemur kannski 
á óvart, og þó. Með batnandi efnahag sér 
ungt fólk aukna möguleika á að eignast 
börn, eitt eða fleiri, og þannig viðhalda 
mannkyninu í viðkomandi sveitarfélagi. 
3. september sl. eignuðust þau Kolbrún 
Ósk Pálsdóttir og Guðjón Hrannar Björns-
son stúlkubarn sem var 5605 grömm og 51 
cm og braggaðist strax vel. Stúlkan átti að 
fæðast í lok ágústmánaðar en lét aðeins bíða 
eftir sér. Fjölskyldan býr á Hellissandi og 
fyrir eru í fjölskyldunni þrjú börn, 9 ára, 13 
ára og 17 ára. Móðirin, Kolbrún Ósk sagði 
aðspurð að búið væri að ákveða nafnið á 
stúlkuna en því yrði haldið leyndu þar til 
stúlkan yrði skírð. VESTURLAND óskar 
fjölskyldunni til hamingju með barnið.

Í bæjarblaðinu Jökli segir að árið 2013 
fæddust 4.326 börn á Íslandi, sem er 
nokkur fækkun frá árinu 2012 þegar hér 
fæddust 4.533 börn. Helsti mælikvarði á 
frjósemi er fjöldi lifandi fæddra barna á 
ævi hverrar konu. Árið 2013 var frjósemi 
íslenskra kvenna lægri en tveir í fyrsta sinn 
frá 2003, eða 1,932 börn á ævi hverrar konu. 
Yfirleitt er miðað við að frjósemi þurfi að 
vera um 2,1 barn til þess aðviðhalda mann-
fjöldanum til lengri tíma litið. Undanfarin 

ár hefur frjósemi á Íslandi verið rétt um 2 
börn á ævi hverrar konu. Frjósemin nú er 
nærri helmingi minni en hún var um 1960, 
en þá gat hver kona vænst þess að eignast 
rúmlega 4 börn á ævi sinni.

Í Snæfellsbæ fæddust mun færri börn 
árið 2013 en árið áður, í fyrra fæddust 18 
börn í Snæfellsbæ á móti 26 árið áður, þetta 
er talsvert undir meðaltali áranna 1991 til 
2013 en meðaltalið er 28,7 börn, en ekki 

hafa fæðst færri börn síðan 2006 en þá 
fæddust 17 börn í Snæfellsbæ. Í Grundar-
firði fæddust 13 börn árið 2013 eins og árið 
2012 og er það nokkuð nærri meðaltalinu 
sem er 14,1. Fæst fæddust börn árið 2010 í 
Grundarfirði en þá fæddust aðeins 7 börn. 
Í Stykkishólmi fæddust aðeins 9 börn en 
meðaltalið þar er 15,7, ekki hafa svo fá börn 
fæðst í Stykkishólmi síðan 2009 þegar ekki 
fæddust nema 5 börn.

Hamingjusamir foreldrar með nýfædda dóttur. Kolbrún Ósk Pálsdóttir og Guðjón Hrannar 
Björnsson á Hellissandi með nýfæddan ljósgeislann sinn, bráðmyndarlega dóttur.
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• 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

Viðskiptasvið  
Háskólans á Bifröst eflt
Viðskiptasvið Háskólans á 

Bifröst og Þekkingarsetur 
um þjónandi forystu hafa 

ákveðið að hefja samstarf með það að 
markmiði að efla starf beggja aðila. Í 
tilefni af þessu samstarfi verður haldin 
ráðstefna þann 31.október nk. þar sem 
Gary Kent þjónustustjóri hjá Schneider 
Corporation í Bandaríkjunum verður 
aðalfyrirlesari og meðal annarra sem 
einnig munu halda erindi er Sigríður 
Björk Guðjónsdóttir nýráðin lögreglu-
stjóri höfuðborgarsvæðisins. Sam-
starfið verður á breiðum grunni og 
nær til kennslu, rannsókna og ýmissa 
verkefna t.d. funda og ráðstefna. Há-
skólinn á Bifröst mun sem dæmi nýta 
sér kenningar um þjónandi forystu í 
kennslu í nýju meistaranámi sem ber 
heitið MS í forystu og stjórnun sem 
hlaut fádæma viðtökur en yfir 60 nem-
endur hófu það nám núna á haustönn.

Eitt lykilatriði í samstarfinu verður 
að vinna saman að framþróun á þekk-
ingu og færni á sviði þjónandi forystu. 
Annar mikilvægur hluti af samstarfinu 
er að skiptast á þekkingu og reynslu 
og t.a.m. verður Háskólinn á Bifröst 
hluti af stóru þekkingar- , reynslu- og 
tengslaneti baklands Þekkingarset-
ursins. Að sama skapi verður Þekk-
ingarsetrið virkur þátttakandi í starfi 
Háksólans á Bifröst. Fjölmörg fyrirtæki 
nýta sér kenningar um þjónandi for-
ystu í sínu starfi og eru mörg á lista 
Fortune 500. T.a.m. eru fyrirtæki eins 
og Southwest Airlines, Ritz Carlton, 
Whole Foods og Starbucks sem nýta 
sér þjónandi forystu.

Vinna saman að  
framþróun og þekkingu
Sigurður Ragnarsson var spurður 
hvernig hvernig samstarfi Háskólans 
á Bifröst og Þekkingasetursins yrði 

háttað og sagði hann að samstarfið 
yrði á mjög breiðum grunni og nái 
til kennslu, rannsókna og ýmissa 
verkefna, þ.á.m. funda og ráðstefna. 
„Samstarfið gengur meðal annars út á 
þekkingarleit og miðlun til fólks, fyr-
irtækja og stofnana af ýmsum toga. 
Mikilvægur hluti af samstarfinu er 
að skiptast á þekkingu og reynslu og 
t.a.m. verður Bifröst hluti af gríðarstóru 
þekkingar- , reynslu- og tengslaneti 
baklands Þekkingarsetursins. Að sama 
skapi verður Þekkingarsetrið virkur 
þátttakandi í starfi Bifrastar. Lykil-
atriðið er að við vinnum saman að 
framþróun á þekkingu og færni á sviði 
þjónandi forystu sem á að hafa jákvæð 
áhrif á samfélag okkar.
- Hvað er Þekkingasetur um þjónandi 
forystu? 
„Þekkingarsetur um þjónandi for-
ystu starfar samkvæmt samningi við 
bandarísku Greenleaf samtökin um 
þjónandi forystu og er í hópi fjögurra 
annarra Greenleaf miðstöðva í Evrópu 
og Asíu sem starfa að kynningu á hug-
myndafræði og hagnýtingu þjónandi 
forystu. Starf Þekkingarsetursins hófst 

árið 2007 þegar unnið var að undirbún-
ingi fyrstu ráðstefnunnar um þjónandi 
forystu hér á landi. Í framhaldi ráð-
stefnunnar var samstarfssamningur 
við Greenleaf samtökin undirritaður 
sem m.a. felur í sér að starfið hvílir á 
grunni Áhugamannafélags um þjón-
andi forystu með þriggja manna fram-
kvæmdateymi sem hefur hönd í bagga 
með kynningum, fræðslu og ýmsum 
viðburðum til að vekja athygli á og þróa 
þekkingu um þjónandi forystu,“ segir 
Sigrún Gunnarsdóttir.
- Hverjir geta nýtt sér innihald og að-
ferðafræði þjónandi forystu?
„Þjónandi forysta er hugmyndafræði 
samskipta, stjórnunar og forystu. Allir 
sem hafa einlægan áhuga á velferð 
annarra geta tileinkað sér hugmynda-
fræðina, óháð starfi og stöðu. Slíkir 
einstaklingar hafa skýra sýn á tilgang 
starfa, leggja sig fram við sjálfsþekk-
ingu og auðmýkt og hafa líka sérstakt 
lag á að skapa öryggi og aga. Rann-
sóknir sýna að uppbyggileg samskipti 
og samfélagsleg ábyrgð tengjast góðum 
árangri fyrirtækja og vellíðan starfs-
fólksins,“ segir Sigrún.

Sigrún Gunnarsdóttir leiðir starf Þekkingarseturs um þjónandi forystu og 
Sigurður Ragnarsson er sviðsstjóri viðskiptasviðsins á Bifröst.

Forstjórar með tug
föld árslaun á við 
venjulegt launafólk
Fyrir bankahrun sáust í ís-

lensku atvinnulífi ævintýraleg 
kjör stjórnenda í fjármálafyr-

irtækjum sem þegar verst lét voru 
slík að það tæki 5-6 verkamenn alla 
starfsævina að vinna sér inn laun sem 
samsvara árslaunum eins manns. Þessi 
tími virðist kominn aftur. Ný athugun 
Alþýðusambands Íslands sýnir að 
nokkrir forstjórar fyrirtækja á hluta-
bréfamarkaði eru með tugföld árslaun 
venjulegs launafólks. Til að setja kjör 
æðstu stjórnenda í samhengi er gagn-
legt að skoða þau í samanburði við 
aðra hópa. Til að gera það hefur ASÍ 
reiknað svokallað launahlutfall for-
stjóra í öllum íslenskum fyrirtækjum 
sem skráð voru á hlutabréfamarkaði 
í júlí 2014. Launahlutfallið er skoðað 
annars vegar út frá meðallaunum 
fullvinnandi verkafólks í landinu 
- sem segir til um hversu marga 
fullvinnandi verkamenn þarf til að 
vinna fyrir launum æðsta stjórnanda 
fyrirtækisins og hins vegar launahlut-
fallið út frá meðallaunum starfsmanna 
í viðkomandi fyrirtæki – sem segir 
til um hversu marga almenna starfs-
menn viðkomandi fyrirtækis þarf til 
að vinna fyrir launum æðsta stjórn-
andans. Skoðaðar eru tölur fyrir árin 
2011 – 2013. Upplýsingar um launa-
kjör æðstu stjórnenda eru fengnar úr 
ársreikningum fyrirtækjanna. Til að 
skoða hlutfall á milli tekna stjórn-
endanna og verkafólks eru notaðar 
launaupplýsingar frá Hagstofu Íslands 
um meðaltal heildarlauna fullvinnandi 
verkafólks á almennum vinnumark-
aði. 

Meðaltal heildarlauna 
fullvinnandi verkafólks

2011 2012 2013

Alls 366.000 406.000 428.000

Karlar 388.000 423.000 447.000

Konur 309.000 350.000 371.000

Tugföld árslaun
Fyrir bankahrun sáust íslensku at-
vinnulífi ævintýraleg kjör stjórnenda 
í fjármálafyrirtækjum sem þegar verst 

lét voru slík að það tæki 5-6 verka-
menn alla starfsævina að vinna sér 
inn laun sem samsvara árslaunum 
eins manns. Þessi tími virðist kominn 
aftur. Ný athugun ASÍ sýnir að nokkrir 
forstjórar fyrirtækja á hlutabréfamark-
aði eru með tugföld árslaun venjulegs 
launafólks.

Til að setja kjör æðstu stjórnenda í 
samhengi er gagnlegt að skoða þau í 
samanburði við aðra hópa. Til að gera 
það hefur Alþýðusamband Íslands 
reiknað svokallað launahlutfall forstjóra 
í öllum íslenskum fyrirtækjum sem 
skráð voru á hlutabréfamarkaði í júlí 
2014. Launahlutfallið var skoðað annars 
vegar út frá meðallaunum fullvinnandi 
verkafólks í landinu - sem segir til um 
hversu marga fullvinnandi verkamenn 
þarf til að vinna fyrir launum æðsta 
stjórnanda fyrirtækisins. Hins vegar 
var skoðað launahlutfallið út frá meðal-
launum starfsmanna í viðkomandi fyr-
irtæki – sem segir til um hversu marga 
almenna starfsmenn viðkomandi fyr-
irtækis þarf til að vinna fyrir launum 
æðsta stjórnandans. Upplýsingar um 
launakjör æðstu stjórnenda fékk ASÍ úr 
ársreikningum fyrirtækjanna. 

Sú mynd sem hér birtist endurspeglar 
að mestu leyti það sem rakið hefur verið 
en í öllum fyrirtækjunum, að Högum 
og N1 undanskildum, eru meðallaun 
starfsmanna hærri en verkamannalaun 
og launahlutfallið innan fyrirtækjanna 
því lægra en í samanburði við laun 
verkafólks. Forstjóri Haga hafði laun 
tæplega 35 starfsmanna fyrirtækisins á 
árinu 2011 en í fyrra nam hlutfallið ríf-
lega 17. Hjá N1 er launahlutfallið innan 
fyrirtækisins svipað og í samanburði við 
verkamannalaun en forstjórinn hafði í 
fyrra laun 10,5 starfsmanna fyrirtæk-
isins.

LOGO ASÍ.

Grímshússins bíður upplyfting
Settar hafa verið fram hugmyndir 

um að bjarga gamalli vöru-
skemmu, Grímshúsinu í Brák-

arey í Borgarnesi frá eyðileggingu 
en til stóð að rífa það, svo dapurt er 
ástand hússins orðið. Það er Sigur-
steinn Sigurðsson arkitekt sem hefur 
haft forgöngu um að húsið komist til 

fyrri virðingar og hefur hann birt hug-
myndir sínar sem sjá má á facebook.

Húsinu hefur því líklega verið 
bjargað en stofnuð hafa hollvinasam-
tök, Grímshúsfélagið ,il að bjarga hús-
inu og það hefur nú tekist. Grímshúsið 
verður því ekki rifið úr þessu! Við það 
rankaði fólk við sér og sá hversu merki-

legt hús Grímshúsið er og hve fjölbreytt 
saga þess er. Hlutverk hússins er að 
halda utanum atvinnusögu Brákareyjar 
og sýna þá muni sem nú eru í geymslu 
tengd því. Í víðara samhengi mun húsið 
þjóna þeim tilgangi að vera kaffihús 
fyrir þá starfsemi sem nú er að skjóta 
rótum í Brákarey.

Vöruskemman Grímshús eins og það lítur úr í dag. Mikið verk er greinilega framundan að koma því í nothæft ástand.



Unaðsdagar í Hólminum
– Tilboðsdagar eldri borgara

Ógleymanleg stund á einstökum stað
Hótel Stykkishólmur býður eldri borgurum upp á einstakar tilboðsferðir 

haustið 2014 og vorið 2015.  Þar geta gestir notið bestu þæginda í hjarta þessa 
fallega bæjar auk þess að boðið er upp á fjölbreytta dagskrá, stórbrotið umhverfi 

og góðan félagsskap. 

Næstu Unaðsdagar verða 6. október, 20 október og  3. nóvember 2014.  
Verð fyrir dvöl frá mánudegi til föstudags er aðeins 39.900 krónur á mann.

Innifalið í verðinu er:
• Gisting frá mánudegi til föstudags. 
Öll herbergi eru nýlega uppgerð með sérbaði, hárþurrku, 
sjónvarpi, útvarpi og síma.

• Morgunmatur, hádegisverður  og kvöldverður. 
Boðið verður upp á morgunverðar-hlaðborð alla 
morgna, léttan hádegisverð og þriggja rétta 
kvöldverð alla daga. 

• Frítt er í sund og sundleikfimi. 
Sundlaug Stykkishólms státar bæði af inni- og útilaug, 
vatnsrennibraut og frægum heitum pottum sem í 
rennur heilsuvatn.

• Kvöldskemmtanir öll kvöldin. 
Boðið verður upp á spilakvöld, bingó og dans að ógley-
mdu skemmtikvöldi með Aftanskini, félagi eldri borgara 
í Stykkishólmi. Þar má búast við bestu
skemmtan enda eru Hólmarar annálaðir fyrir 
blómlegt félagslíf.

• Menningarferð á söguslóðir og náttúruperlur 
Snæfellsness skoðaðar.

Hótel Stykkishólmur er eitt glæsilegasta hótel á 
landsbyggðinni. Öll herbergi hótelsins og salir 
þess státa af ómótstæðilegu útsýni yfir bæinn og 
út á náttúruperluna Breiðafjörð. Veitingastaður 
hótelsins er í hæsta gæðaflokki og notar aðeins 
besta hráefni. Þá er skemmtisalurinn á hótelinu 
hinn glæsilegasti og vel tækjum búinn.

Undirrituð munu fúslega veita allar frekari upplýsingar. 
Eins er hægt að fá dagskrá senda í pósti eða tölvupósti sé þess óskað. 

Hótel Stykkishólmur
María Ólafsdóttir, hótelstjóri, sími 430 2100
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Vesturland
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Útefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. Ábyrgðarmaður: Ámundi

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

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

ritstjóri: Geir A. Guðsteinsson, sími: 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

Fjórðungur gjaldeyristekna þjóðarinnar kemur frá sjávarútvegi. 
Margir hafa tekjur af störfum við sjávarútveg, ekki síst íbúar á 
Snæfellsnesi, og þar er hlutfall sjómanna af heildaríbúatölunni 

býsna hátt enda byggir atvinnulífið á landsbyggðinni á sjósókn og vinnslu 
sjávarafurða að stórum hluta. Sjávarútvegurinn er í dag á ofboðslega 
skemmtilegum tímapunkti þar sem þróun í afurðum er að skila okkur 
gríðarlega auknum tekjum. Þar má m.a. vísa í öra þróun í framleiðslu 
á lækningavörum og lyfjum úr afurðum á borð við slóg, rækjuskel, 
þörungum og roði, sem fyrir skömmu þóttu verðlaus úrgangur. Öll 
takmörkun á fjárfestingagetu sjávarútvegsins hefur áhrif á þetta. Ef við 
setjum þetta í samhengi og tökum veiðigjöldin eins og þau eru lögð á 
núna fyrir þetta ár og reiknum það upp og hugsum um sjávarútveginn 
bara eins og aðrar atvinnugreinar, sem við eigum að gera, þá er venjulegt 
fyrirtæki að greiða 20% í tekjuskatt. Ef við reiknum tekjuskattinn sem 
útgerðin greiðir og leggur veiðigjöldin ofan á útgerðarhlutann þá er 
sjávarútvegurinn að greiða um það bil 60% í tekjuskatt. Þetta hlýtur að 
hafa áhrif á vaxtarmöguleika sjávarútvegsins. Nauðsynlegt er að þjóðin 
setji ekki fjárfestingar í sjávarútvegi í þannig skorður að hann geti ekki 
áfram verið það flaggskip sem hann er í dag í alþjóðlegu samhengi. 
Sjávarútvegur myndi nú þegar skila samfélaginu miklum tekjum og 
hann ætti að fá að njóta sannmælis um það og í tengslum við allar aðrar 
greinar. Umræðan um veiðigjöldin á að snúast um aðferðarfræði, þannig 
að sjávarútvegurinn fái að dafna og skila þjóðarbúinu sem mestum 
tekjum. Við búum við ein fengsælustu fiskimið heims og státum okkur 
af besta fiski í heimi, hvorki meira né minna. Þess vegna eigum við að 
gefa sjávarútveginum aukin sóknarfæri, ekki skattleggja hann svo að 
endurnýjun sé illframkvæmanleg. Nú bendir hins vegar til að aukin 
sóknarfæri séu í spilunum og það má ekki síst merkja á því að nýsmíði 
fiskiskipa er að aukast, að vísu erlendis. Í Sölku Völku segir Halldór 
Kiljan Laxness; ,,Þegar öllu er á botninn hvolft þá er lífið þó umfram 
allt saltfiskur en ekki draumaríngl.”

Árið 2004 reyndu mislukkaðir ævintýramenn, sem sumir töldu fjár-
málasnillinga sem auðvitað var tómt rugl, að telja þjóðinni trú um 
að Ísland yrði helsta bankaveldi heims, framtíðin fælist í því að blása 
bankanna út, þar væri framtíðin og það sást ekki síst á aðsókn unga 
fólksins sem fór í háskólanám, viðskiptafræði og lögfræði var framtíðin. 
Bankastjóri tók sér 48 milljón króna mánaðarlaun sem var auðvitað 
algjört rán, jafnvel nú 10 árum síðar sjá það allir heilvita menn. Engin 
þorði að mótmæla, þá varstu einfaldlega ekki að fylgjast með straumnum. 
Íslendingar keyptu Magzin du Nord í Kaupmannahöfn fyrir peninga 
sem auðvitað voru alls ekki til og þegar allt var hrunið 4 árum síðar 
varð einn þessara útrásarvíkinga svo óforskammaður að telja okkur trú 
um að hann ætlaði að endurgreiða okkur skuldina. Það eina sem þessi 
útrásarvíkingur hefur gert, og það eina sem hann átti auðvitað að gera, 
var að hverfa og láta aldrei sjá sig aftur hér á landi. Þetta er nefnt hér rétt 
einu sinni því ýmis teikn eru á lofti um að í sama far sé verið að koma 
þjóðarskútunni ef hún fær að sigla áfram stjórnlaust. Rétt eins og fyrir 
10 árum síðan vil ég trúa því að skútan verði rétt af, og hér ríki friður á 
vinnumarkaði sem og í fjármálalífinu almennt. Fréttir um að forstjórar 
sumra fyrirtækja séu með allt að þrítugföld árslaun verkamanns eru hins 
vegar ekki líklegar til að gera mann mjög bjartsýnan. Ef verkalýðsforystan 
er starfi sínu vaxin á hún ekki að sitja hjá í grafarþögn. Forsætisráðherra 
landsins, sem árið 2008 bað Guð að blessa landið, þar sem honum tókst 
ekki að stjórna því er nú að verða sendiherra Íslands, verður fulltrúi 
Íslands á erlendum vettvangi á sama tíma og hann stendur í málaferlum 
gegn ríkisvaldinu vegna réttláts dóms sem hann hlaut fyrir afskiptaleysi, 
jafnvel getuleysi, á stjórn landsins. Skipan núverandi utanríkisráðherra í 
þessa stöðu vekur undrun, svo ekki sé meira sagt. Þegar þetta er skrifað 
í byrjun september er 15 stiga hiti og sólskin, er þá ekki rétt að vera 
bjartsýnn? Ég held það svei mér þá.

Geir A. Guðsteinsson ritstjóri

Lífið er saltfiskur

Leiðari Hækkað menntunarstig 
í Norðvesturkjördæmi
Símenntunarmiðstöð Vesturlands vinnur nú að undirbúningi á raunfærnimati

Tilraunaverkefni um hækkað 
menntunarstig í Norðvestur-
kjördæmi er liður í átaki til 

þess að hækka menntunarstig í ís-
lensku atvinnulífi og eitt af nokkrum 
verkefnum sem sett voru af stað í 
framhaldi af kjarasamningum aðila 
vinnumarkaðarins í maí 2011. Sum-
arið 2013 fóru 12 starfsmenn á vegum 
verkefnisins farið vítt og breytt um 
kjördæmið og tóku viðtöl við um 700 
stjórnendur og starfsmenn fyrirtækja 
og stofnana, þar af um 100 viðtöl 
vup starfsfólk af erlendum uppruna. 
Megintilgangur viðtalanna var að 
kanna þörf einstaklinga og atvinnulífs 
fyrir menntun. Verkefnið nýtur mikils 
velvilja og hefur starfsfólk alls staðar 
fengið góðar móttökur. 

Bráðabirgðaniðurstöður frá síðasta 
sumri gefa til kynna kynna að skortur 
er á iðnmenntuðu fólki í kjördæminu 
og að þörf er á námi tengdu sjávar-
útvegi, matvælaframleiðslu og þjón-
ustu. Algengasta ástæða þess að fólk 
hættir námi er áhugaleysi, fjárhags-
aðstæður og fjölskylduaðstæður en 
í viðtölum við erlent starfsfólk kom 
m.a. í ljós að meirihluti þeirra hyggst 
búa áfram á Íslandi næstu 5 árin og að 
íslenskukunnáttu þeirra er ábótavant. 
Skoðanakönnun á meðal fyrirtækja í 
kjördæminu hefur verið unnin um 
þörf fyrir menntun, heppilegasta 
námsfyrirkomulag og fleira sem snýr 
að eflingu menntunar í atvinnulífinu.

Geirlaug Jóhannsdóttir, verk-
efnastjóri tilraunaverkefnis um 
menntun í Norðvesturkjördæmi segir 
að verkefninu verði haldið áfram nú 
á haustdögum á vegum Háskólans á 
Bifröst, Símenntunarmiðstöðvanna 
þriggja sem starfa í kjördæminu og 
með aðkomu framhaldsskólanna auk 
fleiri aðila. Geirlaug Jóhannsdóttir 
hefur aðsetur hjá Stéttarfélagi Vest-
urlands í Borgarnesi.

„Einn liður í tilraunaverkefninu er 
bæta aðgengi að raunfærnimati fyrir 
íbúa í kjördæminu. Raunfærnimati 
er ætlað að meta til eininga þá færni 
og þekkingu sem fólk hefur öðlast 
í starfi og frítíma. Í árslok vonumst 
við til að hafa stuðlað að því að 120 
einstaklingar hafi fengið færni sína 
metna til eininga og eigi þannig kost 
á að ljúka námi á skemmri tíma en 
ella. Í því felst mikil hvatning fyrir 
fólk til að halda áfram námi og ljúka 
því sem það er byrjað á. Símenntun-
armiðstöð Vesturlands vinnur nú 
að undirbúningi á raunfærnimati 
fyrir félagsliða- og leikskólaliða- og 
stuðningsfulltrúabraut og mun 45 
einstaklingum í Norðvesturkjör-
dæmi gefast kostur á að taka þátt og 
er áhugasömum er vísað á að hafa 
samband við náms- og starfsráðgjafa 
símenntunarmiðstöðvanna. Síðast-
liðið vor luku 17 þátttakendur á Sauð-
árkróki raunfærnimati í fiskvinnslu og 
munu hefja nám í haust í fisktækni á 
vegum Farskólans – miðstöðvar sí-
menntunar á Norðurlandi vestra og 
Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra 
í samvinnu við Fisktækniskólann. Í 

undirbúningi er að 25 þátttakendur 
af Vestfjörðum ljúki raunfærnimati 
í fiskvinnslu á haustmánuðum. 14 
einstaklingar úr kjördæminu hafa 
lokið raunfærnimati í skipstjórn sem 
Viska í Vestmannaeyjum annaðist í 
samvinnu við Tækniskólann. Í haust 
mun 25 einstaklingum til viðbótar 
standa til boða að ljúka raunfærnimati 
í skipstjórn og annast Fræðslumiðstöð 
Vestfjarða þá skipulagningu. Þessu til 
viðbótar er fólk hvatt til að kynna sér 
raunfærnimat í iðngreinum á vegum 
Iðunnar en þar verður m.a. í boði 
raunfærnimat í vélstjórn og vélvirkjun 
ásamt ýmsum öðrum greinum,“ segir 
Geirlaug Jóhannsdóttir.

Heimsóknum fjölgað 
til fyrirtækja
„Á vegum símenntunarmiðstöðvanna 
hefur í tengslum við tilraunaverkefnið 
verið settur aukinn kraftur í svokall-
aðan fræðsluerindrekstur með því að 
fjölga heimsóknum til fyrirtækja þar 
sem fjölbreytt námsframboð er kynnt 
og starfstengdu námi komið á í sam-
ræmi við þarfir fyrirtækjanna og óskir 
stjórnenda og starfsfólk,“ segir Geir-
laug. „Nokkur fyrirtæki og hafa bæst 
í hóp þeirra sem fá fræðslustjóra að 
láni sem greinir markvisst þarfir fyrir 
fræðslu innan fyrirtækjanna og útbýr 
í kjölfarið fræðsluáætlun sem hægt 
er að byggja á til framtíðar. Fyrirtæki 

og stofnanir geta sótt um styrki til 
að kosta ráðgjöfina og ávinningurinn 
er umtalsverður. Haldin hafa verið 
fjölmörg námskeið hjá fyrirtækjum 
og stofnunum, s.s. lyftaranámskeið, 
skyndihjálparnámskeið, tölvu-
námskeið, íslenskunámskeið fyrir 
útlendinga, starfstengd námskeið fyrir 
ferðaþjónustuaðila og svo mætti áfram 
telja. Á Hólmavík og Reykhólum er 
t.d. að fara stað samstarfsverkefni um 
grunnnám fyrir skólaliða. Fjölmörg 
sérsniðin námskeið fyrir fyrirtæki 
og stofnanir eru í undirbúningi og 
munu fara fram á haustmánuðum. 
Hafi stjórnendur fyrirtækja áhuga á 
að koma á námi fyrir sitt starfsfólk þá 
eru þeir hvattir til að snúa sér til sí-
menntunarmiðstöðvanna sem munu 
aðstoða við hönnun og skipulagningu 
náms, mögulega fjármögnun og við að 
finna hæfa einstaklinga til að kenna.

Í október nk. verður haldin ráð-
stefna á Ísafirði um íslenskukennslu 
fyrir innflytjendur. Þar verða m.a. 
kynntar ýmsar óhefðbundnar og 
árangursríkar aðferðir í kennslu og 
um leið fjallað um samfélagslega að-
lögun innflytjenda. Þessi ráðstefna 
verður auglýst betur á næstunni. 
Við hvetjum fólk til að fylgjast með 
tilraunaverkefninu t.d. á facebook 
síðunni Menntun í Norðvesturkjör-
dæmi,“ segir Geirlaug Jóhannsdóttir 
verkefnastjóri.

Aðsetur tilraunaverkefnisins Menntunar í Norðvesturkjördæmi er í Borgarnesi.

Geirlaug Jóhannsdóttir verkefnastjóri. ,,Einn liður í tilraunaverkefninu er 
bæta aðgengi að raunfærnimati fyrir íbúa í kjördæminu.”
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HP 250 i5

Apple Macbook Air

Apple Macbook Pro

kr. 129.900

frá kr. 179.900

frá kr. 199.900

 Skjár: 15,6” HD LED BrightView 
 Örgjörvi: Intel© Core i5-4200U
  1,7 GHz, 3 MB cache, DualCore
 Vinnsluminni: 4GB minni
 Harður diskur: 500 GB diskur
 Skjástýring: Intel HD- 4400 
 Rafhlaða: 3 sellur (31Wh) Li-ion 
  Allt að 6,5 tímar 
 Þyngd: 2,19 kg
 Stýrikerfi: Windows 8.1
 Ábyrgð: 2 ára ábyrgð, 1 ár á rafhlöðu 
 Vörunúmer: J0X80EA#UUW

Dell
Inspiron 15
(3542) i3

kr. 99.990

 Skjár: 15.6” HD WLED True-Life
 Örgjörvi: Intel Corei3-4030U
  (1.9GHz, 3MB, Dual Core)
 Vinnsluminni: 4GB minni
 Harður diskur: 500 GB diskur 
 Skjákort: Intel HD Graphics4400
 Rafhlaða: 4 Cell 40W/HR
  Lithium-Ion rafhlaða
 Þyngd: 2.16kg
 Stýrikerfi: Windows 8.1
 Ábyrgð: 3 ára ábyrgð, 1 ár á rafhlöðu  
 Vörunúmer:  INSPIRON3542#03

Lenovo
Flex 2
15,6”

Lenovo
Flex 2
14”

kr. 114.900 kr. 119.900

 Skjár: 15,6” HD LED snertiskjár  14” HD LED snertiskjár 
 Örgjörvi: Intel Core i3 4010U örgjörvi Intel Core i5 4200U örgjörvi
 Vinnsluminni: 8GB minni 8GB minni
 Harður diskur: 500 GB SSHD diskur 500 GB SSHD diskur
 Skjákort: nVIDIA GeForce 820M 2GB nVIDIA GeForce 820M 2GB
 Rafhlaða: Rafhlaða með allt að Rafhlaða með allt að
  6:00 klst í hleðslu 6:00 klst í hleðslu
 Þyngd: Aðeins 2,2 kg Aðeins 2 kg
 Stýrikerfi: Windows 8.1 Windows 8.1
 Ábyrgð: 2 ára ábyrgð, 1 ár á rafhlöðu  2 ára ábyrgð, 1 ár á rafhlöðu 
 Vörunúmer: 59424276 59424417

 Skjár: 13,3” FHD snertiskjár
 Örgjörvi: Intel Core i5 4200U
 Vinnsluminni: 8GB minni
 Harður diskur: 500 GB SSHD diskur
 Skjákort: Intel HD4400 
 Rafhlaða: Rafhlaða með allt að 8:00 klst hleðslu
 Þyngd: Aðeins 1,5 kg
 Stýrikerfi: Windows 8.1
 Ábyrgð: 2 ára ábyrgð, 1 ár á rafhlöðu 
 Vörunúmer: 59402189

Lenovo
Yoga 2
13,3”

kr. 154.900
 Skjár: 15,6” HD skjár 14” HD+ snertiskjár 15,6” FHD skjár
 Örgjörvi: Intel Celeron 2,41Ghz örgjörvi Intel Core i5 4200U örgjörvi Intel Core i7 4700HQ örgjörvi
 Vinnsluminni: 4GB minni 8GB minni 16GB minni
 Harður diskur: 500 GB 500 GB SSHD diskur 1TB SSHD diskur
 Skjákort:  Intel HD  nVidia GeForce GT730M nVidia GeForce GT860M
   2GB skjákort 4GB skjákort
 Rafhlaða: Rafhlaða með allt að  Rafhlaða með allt að Rafhlaða með allt að
  4:00 klst hleðslu 10:00 klst í hleðslu 5:00 klst hleðslu
 Þyngd: Aðeins 1,5 kg Aðeins 1,9 kg 2,4 kg
 Stýrikerfi: 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 
 Vörunúmer: 80G00035MT 59403222 59424198

Lenovo
Y50
15,6”

Lenovo
U430
14”

Lenovo
G50
15,6”

kr. 199.900kr. 149.900kr. 54.900

Ódýr
og hag

kvæm

Fujitsu Lifebook
A544
i5

Fujitsu Lifebook
A544
i3

Fujitsu Lifebook
A512
Celeron

kr. 139.900kr. 99.900kr. 59.900

 Skjár: 15,6” LED backlight, glossy.  15,6” HD LED skjár  15,6” HD LED skjár  
 Örgjörvi: Intel Celeron 1000M Intel© CoreT i3-4000M Intel© CoreT i5-4200M
   1.8GHz 2MB  2.4 GHz, 3 MB 3 MB, 2.5 GHz, up to 3.1 GHz 
 Vinnsluminni: 4GB minni 4GB minni 8GB minni
 Harður diskur: 320 GB diskur 500 GB diskur 500 GB / 8 GB SSD Cache
 Skjákort: Intel© HD Graphics  Intel© HD Graphics 4600 Intel© HD Graphics 4600
 Rafhlaða: 6-cell, 4400 mAh, 48 Wh 6-cell, 4500 mAh, 48 Wh  6-cell, 4500 mAh, 48 Wh
  Allt að 6 tímar Allt að 5h 20min Allt að 5h 20min
 Þyngd: 2,5 kg 2,4 kg 2,4 kg
 Stýrikerfi: 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 
 Vörunúmer: VFY:A5120M71A2NX VFY:A5440M7302NX VFY:A5440M75A2NX
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Ertu að taka til …

… í bílskúrnum

… á vinnustaðnum
Komdu spilliefnunum og raftækjunum
á söfnunarstöðina næst þér …

… við sjáum um framhaldið!
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Eftirminnanleg Hallgríms
hátíð í Hvalfjarðarsveit
- 400 ár liðin frá fæðingu sálmaskáldsins Hallgríms Péturssonar

Hallgrímshátíð fór fram 10. 
agúst sl. en í ár eru liðin 400 ár 
frá fæðingu höfundar Passíu-

sálmanna, Hallgríms Péturssonar. Há-
tíðin tókst vel,var vel sótt en á annað 
hundrað manna sótti bæði messuna og 
hátíðardagskrána. Í hátíðarmessunni 
í Hallgrímskirkju í Saurbæ messaði 
sóknarpresturinn sr. Kristinn Jens Sig-
urþórsson en prófasturinn, sr. Þorbjörn 
Hlynur Árnason, þjónaði fyrir altari.

Í prédikuninni vitnaði sr. Kristinn 
Jens í dr. Jakob heitinn Jónsson, sem 
var sóknarprestur í Hallgrímskirkju 
í Reykjavík en hann komst svo að 
orði þegar minnst var 350 ára afmælis 
Hallgríms Péturssonar árið 1964: „Þó 
ævi prestsins og sálmaskáldsins ást-
sæla hér á jörð hafi einungis verið 60 
ár að þá mun henni ekki ljúka fyrr 
en þjóðin verður ólæs á bundið mál. 
Sr. Hallgrímur er maður vorrar eigin 

tíðar, og verður maður framtíðarinnar 
nema eitthvert stórslys hendi íslenzka 
menningu“Dagskráin var í aðalatriðum 
þannig að messað var kl. 13:30 og Kór 
Saurbæjarprestakalls söng undir stjórn 
Zsuzsönnu Budai. Að messu lokinni 
var kirkjukaffi í boði sóknarnefndar 
á Hótel Glym en hátíðardagskrá hófst 
kl. 16:15 í kirkjunni. Þar flutti dr. Einar 
Sigurbjörnsson erindi um sr. Hall-
grím í Saurbæ; Steindór Andersen, 
kvæðamaður, fór með kveðskap eftir 
Hallgrím og fjallaði um hann; Kór 
Saurbæjarprestakalls söng; Alexandra 
Chernyshova og Ásgeir Páll Ágústs-
son fluttu dúett og aríur úr óperu Al-
exöndru „Skáldið og biskupsdóttirin“ 
sem frumflutt var í vor. Undirleikari 
var Zsuzsanna Budai.

Skáldið og biskupsdóttirin
„Skáldið og biskupsdóttirin“ fjallar 
um vináttu sr. Hallgríms við Brynjólf 
biskup í Skálholti, en þó einkum vin-
áttu hans við Ragnheiði dóttur hans, 
sem hann færði að gjöf eitt fyrsta passa-
íusálmahandritið árið 1661 er Ragn-
heiður var einungis 19 ára að aldri. Í 

verkinu kom fram liðlega 20 manna 
kór undir stjórn Zsuzsönnu Budai, 
10 manna hljómsveit, sem Magnús 
Ragnarsson stjórnaði og 8 einsöngv-
arar.

„Skáldið og Biskupsdóttirin“ er 
frumraun Alexöndru á sviði tónsmíða 
og miðað við þeir raddir, sem heyrst 
hafa um óperuna er ekki annað að 
heyra en að afar vel hafi tekist til. Hér 
var um merkilegan menningarviðburð 
að ræða á Vesturlandi sem fleiri hefðu 
mátt njóta.

Fyrr á árinu var m.a. búið að fara 
í pílagrímagöngu frá Leirárkirkju að 
Hallgrímskirkju í Saurbæ, og Passíu-
sálmarnir voru lesnir á föstudaginn 
langa. Fjöldi manns sótti hátíðina.

Alexandra Chernyshova og Ásgeir Páll Ágústsson fluttu dúett og aríur úr 
óperu Alexöndru ,,Skáldið og biskupsdóttirin.”

Kór Saurbæjarprestakalls.

Evrópusambandið veitti 337 millj
ónum til menntamála á Íslandi
Erasmus+ menntaáætlun 

Evrópusambandsins á Íslandi 
hefur nú úthlutað fjármagni 

ársins 2014 til náms og þjálfunar, 337 
milljónum króna, en styrkirnir munu 
gefa 780 Íslendingum tækifæri til að 
taka hluta af námi eða starfsþjálfun 
erlendis á næstunni. Íslenskir skólar 
og fyrirtæki hafa tekið virkan þátt í 
menntaáætlunum ESB allt frá árinu 
1994, en nú var úthlutað í fyrsta sinn 
úr nýrri áætlun sem nefnist Erasmus+.

Styrkupphæðin að þessu sinni er € 
2,2 milljónum evra eða um 337 millj-
ónir króna, sem var úthlutað til 46 
skóla, fyrirtækja og stofnana fyrir um 
780 einstaklinga. Að þessu sinni var 

hæstum styrkjum úthlutað til Háskóla 
Íslands, Listaháskólans, Háskólans í 
Reykjavík og Tækniskólans, skóla at-
vinnulífsins fyrir verkefni sem gefur 
nemendum og starfsfólki skólanna 
tækifæri til að taka hluta af námi sínu 

og endurmenntun eða starfsþjálfun í 
Evrópu. Alls bárust 79 umsóknir þar 
sem sótt var um rúmlega 3,4 millj-
ónir evra. Styrkirnir voru afhentir við 
athöfn sem fram fór í Norræna húsinu.
Síðar í haust verða samningar um sam-

starfsverkefni undirritaðir og munu 
þá 360 milljónir króna bætast við. Í 
hópi þeirra stofnana og fyrirtækja sem 
hljóta styrk til náms og þjálfunar á 
fyrsta starfsári Erasmus+ á Íslandi má 
finna ótrúlega breidd stofnanna um 
allt land og er fjárveitingin mikilvæg 
innspýting í íslenskt menntakerfi á 
öllum skólastigum.

Stofnanir á Vesturlandi fóru ekki 

varhluta af því að hljóta styrki, en 
þeirra á meðal er Háskólinn á Bifröst, 
Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri, 
Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akra-
nesi, Grundaskóli á Akranesi, Sí-
menntunarmiðstöðin á Vesturlandi 
og Brekkubæjarskóli á Akranesi.

Það var myndarlegur hópur sem hlaut ESB-styrki, staddur í blíðunni á tröppum 
Norræna hússins í Reykjavík.

Símenntun Vesturlands í Borgar-
nesi hlaut styrk sem Inga Dóra 
Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri 
Símenntunarinnar tók við.

Menntastofnanir á Vesturlandi hlutu 
styrki. Hér eru Magnús Benediktsson 
skólastjóri Brekkubæjarskóla á Akra-
nesi, Helena Valtýsdóttir kennari 
við Fjölbrautaskóla Vesturlands og 
Hrönn Ríkharðsdóttir skólastjóri 
Grundaskóla á Akranesi.



Ermes, nýr sófi
Fallegur og virkilega þægilegur  
hvíldarsófi. Hægt er að stilla höfuðpúða. 
Fáanlegur í mörgum stærðum.

Lúr býður mikið úrval  
af rúmum frá þekktustu  
framleiðendum Evrópu

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM
LÁTTU ÞÉR LÍÐA VEL
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Borgarbyggð og UMSB:

Samstarfssamningur 
um tómstundastarf
Kolfinna Jóhannesdóttir sveit-

arstjóri Borgarbyggðar og 
Sigurður Guðmundsson sam-

bandsstjóri Ungmennasambands Borg-
arfjarðar undirrituðu í síðustu viku 
samstarfssamning um tómstundastarf 
fyrir 6 til 16 ára börn í Borgarbyggð. 
Tilgangurinn með samningnum er 
að auka fjölbreytni í tómstundastarfi 
fyrir börn á grunnskólaaldri, fjölga 
þátttakendum í skipulögðu félags- og 
tómstundastarfi og að stuðla að því 
að vinnudagur barnanna verði sem 
heildstæðastur. Hlutverk UMSB sam-
kvæmt samningnum verður að sjá um 
og skipuleggja íþrótta- og tómstunda-

skóla fyrir börn í 1. – 4. bekk, starf-
semi félagsmiðstöðva fyrir unglinga, 
sumarfjör fyrir börn í 1. – 7. bekk og 
vinnuskóla fyrir börn í 8. – 10. bekk.

Helstu nýmæli í tómstundastarfi 
samkvæmt samningi þessum er 
stofnun íþrótta- og tómstundaskóla, 
sem mun taka til starfa 1. janúar 2015. 
Starfsemi skólans verður byggð upp 
í góðu samstarfi við íþróttafélögin 
sem halda úti æfingum fyrir börn 
á þessum aldri. Ætlunin er að geta 
boðið börnunum upp á að æfa þær 
greinar sem þau vilja en um leið að 
kynna fyrir þeim aðrar greinar sem í 
boði er að æfa í sveitarfélaginu. Auk 

íþróttaæfinga er stefnt að því að bjóða 
upp á fjölbreytt tómstundastarf, svo 
sem leiklist, myndlist, tónlist, skáta-
starf, útivist, kynningu á starfsemi 
björgunarsveitanna og fleira. Með 
stofnun skólans er leitast við að jafna 
tækifæri barna í sveitarfélaginu til 
íþrótta- og tómstundaiðkunar. UMSB 
hefur ráðið Sigurð Guðmundsson sem 
tómstundafulltrúa og mun hann hefja 
störf 1. nóvember nk. Sigurður er með 
B.Sc. gráðu í íþrótta-, kennslu- og 
lýðheilsufræðum frá Háskólanum í 
Reykjavík. Hann hefur einnig menntað 
sig í leiðtoga- og frumkvöðlafræðum 
og almennum íþróttum auk þess að 

vera með sveinspróf í húsasmíði. Sig-
urður hefur yfirgripsmikla reynslu á 
sviði íþrótta- og æskulýðsmála. Hann 
hefur meðal annars starfað sem lands-
fulltrúi UMFÍ þar sem helstu ábyrgðar-
svið hans voru framkvæmdastjórn 
með Landsmóti UMFÍ 50+, verk-
efnin Fjölskyldan á fjallið og Hættu 
að hanga! Komdu að hjóla, synda eða 

ganga. Hann skipulagði frjálsíþrótta-
skóla UMFÍ sem starfræktur er fyrir 
11 – 18 ára ungmenni um land allt, 
auk þess að sitja í Æskulýðsráði rík-
isins, þar sem meðal annars er unnið 
að stefnumótun æskulýðsfélaga í 
landinu, og eiga sæti í starfshópi á 
vegum mennta- og menningarmála-
ráðuneytisins um frístundaheimili.

Samningurinn undiritaður.

Landsnet fagnar stefnu
mótun í lagningu raflína
„Landsnet hefur beðið eftir 

stefnumótun stjórnvalda í 
þessum málum í um sjö ár og 

það er von okkar að þetta nái fram 
að ganga,“ segir Þórður Guðmunds-
son, forstjóri Landsnets, um drög að 
tillögu til þingsályktunar um stefnu 
stjórnvalda í lagningu raflína, sem 
nú liggur frammi til umsagnar á 
heimasíðu atvinnuvega- og nýsköp-
unarráðuneytisins. Þar eru sett fram 
viðmið og meginreglur sem leggja 
beri til grundvallar við uppbyggingu á 
dreifi- og flutningskerfi raforku, m.a. 
að því er varðar álitamál um hvenær 
skuli leggja raflínur í jörð og hvenær 
skuli reisa loftlínur.

Iðnaðar- og viðskiptaráðherra, 
Ragnheiður Elín Árnadóttir, hyggst 
á komandi haustþingi leggja fram 
umrædda þingsályktunartillögu um 
stefnu stjórnvalda um lagningu raf-
lína og fagnar forstjóri Landsnets því 
að fá skýrar leikreglur um hvernig 
fyrirtækið skuli bera sig að í þessum 
efnum. Samhliða þingsályktunar-
tillögunni verður lagt fram frumvarp 
til laga um breytingu á raforkulögum 
nr. 65/2003, þar sem kveðið verður 
með ítarlegum hætti á um hvernig 
standa skuli að gerð kerfisáætlunar 
um uppbyggingu flutningskerfis raf-
orku, en drög að því voru lögð fram 
til umsagnar fyrr í sumar.

Nýtt tengivirki Landsnets 
og Orkubús Vestfjarða
Skref í áttina að betra afhendingar-
öryggi raforku á Vestfjörðum var 
stigið fyrir skemmstu þegar iðnað-
arráðherra tók formlega í gagnið nýtt 
tengivirki Landsnets og Orkubús 
Vestfjarða á Ísafirði. Vestlendingar 
hljóta að samfagna Vestfirðingum af 
þessu tilefni. Styrkingar hafa einnig 
farið fram á Tálknafjarðarlínu og 
vinna við varaaflsstöð Landsnets 
í Bolungarvík er langt komin og á 
hún að vera tilbúin til notkunar fyrir 
árslok. 

„Það er von okkar að þessi ver-

kefni skili verulega bættu ástandi í 
raforkumálum,“ sagði Þórður Guð-
mundsson, forstjóri Landsnets þegar 
nýtt tengivirki Landsnets og Orkubús 
Vestfjarða á Ísafirði var tekið í notkun 
við athöfn vestra í dag af iðnaðarráð-
herra, Ragnheiði Elínu Árnadóttur. 
Framleitt er mun minna rafmagn á 
Vestfjörðum en þar er notað og eina 
tenging svæðisins við byggðalínu-
hringinn er um svokallaða Vesturlínu. 
Afhendingaröryggi raforku hefur ekki 
verið ásættanlegt vestra og hefur það 
verið forgangsmál hjá Landsneti á 
undanförnum misserum og árum að 
bæta þar úr. 

Þegar hefur verið komið fyrir sér-
stökum fjarvörnum á öllum línum 
Landsnets á Vestfjörðum sem dregur 
úr líkum á umfangsmiklu straumleysi 
og auðveldar bilanaleit. Endurbætur 
hafa farið fram á Tálknafjarðarlínu, 
bæði í sumar og fyrrasumar, og 

bygging varaaflsstöðvar í Bolungarvík 
er langt komin þar sem hægt verður 
að framleiða allt að 11 megavött 
(MW) inn á svæðiskerfið með sex 
díselvélum. Heildarkostnaður við 
byggingu nýja tengivirkisins og jarð-
strengslagnir er um hálfur milljarður 
króna og kostnaður við varaflsstöðina 
í Bolungarvík um einn og hálfur millj-
arður króna. Þessar framkvæmdir eru 
með þeim stærri hjá Landsneti á árinu 
en alls námu framkvæmdir í flutn-
ingskerfinu, til að auka enn frekar 
gæði og afhendingaröryggi raforku 
til almennings og fyrirtækja, um sjö 
milljörðum króna í fyrra. Á þessu ári 
er varið heldur lægri upphæð í fjár-
festingar í meginflutningskerfinu og 
svæðisbundnum kerfum Landsnets 
í öllum landsfjórðungum, eða fimm 
milljörðum króna, og er helsta skýr-
ingin sú að framkvæmdir eru ekki 
hafnar við Suðurnesjalínu 2.

Þórður Guðmundsson  forstjóri Landsnets og Kristján Haraldsson forstjóri 
Orkubús Vestfjarða óska hvor öðrum til hamingju eftir að iðnaðarráðherra 
lýsti nýtt tengivirki Landsnets og OV formlega komið í rekstur. 

Samgöngusafnið í 
Brákarey geymir 
fágæta dýrgripi
Fornbílafjelag Borgarfjarðar 

heldur úti Samgöngusafni í 
Brákarey í Borgarnesi. Þar má 

sjá bíla á öllum aldri, sumir í frábæru 
ástandi eftir að hafa verið gerðir al-
gjörlega upp, aðrir bíla þess að verða 
gerðir upp og komast sem næst því 
ástandi sem þeir voru nýir. Þarna eru 
ekki bara fólksbílar, heldur einnig 
vörubílar, pallbílar sem voru í eigu 
Kaupfélags Borgfirðinga og rúta sem 
var í áætlunarakstri hjá Sæmundi. Það 
er afar merkilegt að kíkja inn í hana, 
skoða bílstjórasætið og mælaborðið en 
ekki síður sætin í henni sem eru eins 
og það hafi aldrei neinn setið í þeim.

Samgöngusafnið í Brákarey er 
hreinn gullmoli.

Engin smá rokkur í þessum, en 
kannski ekki heppilegur í dag ef 
miðað er við bensínverð.

Al Capone hefði verið stoltur að keyra í þessum um götur Chicago. Líklega 
Lincoln 1938.

Ford 1938, fágætur bíll sem margir vildu eiga.
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Geitfjársetrið að Háafelli á Hvítársíðu
- virðingarvert framtak til að viðhalda íslenska geitfjárstofninum

Geitur hafa fylgt Íslendingum 
frá landnámi eins og sést á 
örnefnum víða um land. 

Um miðja 20. öld lá við að stofninn 
þurrkaðist út en síðan þá hefur verið 
reynt að viðhalda honum og í árslok 
2012 taldi íslenski geitastofninn 818 
dýr og telst því í útrýmingarhættu en 
okkur Íslendingum er einfaldlega skylt 
að vernda þennan stofn. Ekki bara 
vegna þess að við erum skuldbund-
inn af alþjóðlegum samningum að 

vernda dýr í útrýmingarhættu heldur 
ætti okkur að vera það einnig ljúft að 
varðveita þennan hluta af okkar sögu 

og menningu. Að auki búa geitur yfir 
verðmætum afurðum sem hægt er að 
vinna svo sem mjólk, þel, kjöt og skinn. 
Ábúendur á Háafelli í Hvítársíðu hafa 
ræktað geitur í meira en tvo áratugi og 
hýsa nú rúmlega fimmtung stofnsins. 
Ábúendur á Háafelli eru Jóhanna B. 
Þorvaldsdóttir og Þorbjörn Oddsson 
og eru þau með um 400 geitur, eða um 
helming geitfjárstofnsins.

Hafin er undirskriftasöfnun til að 
skora á íslensk stjórnvöld að bjarga 

íslensku geitinni en geitfjárbúið að 
Háafelli fer á uppboð verði ekki hægt 
að semja eða bankann. Þarna hefur 

ótrúlegur fjöldi fólks, hátt í 79 þús-
und manns, allsstaðar að úr heim-
inum, s.s. Íslandi, Bandaríkjunum, 
Norðurlöndunum, Evrópulöndum, 
Nýja-Sjálandi, Indlandi, Suður-Afríku, 
Brasilíu, Bahamas o.fl., skrifað nafn 
sitt. Þessu ber að fagna og það ýtir 
undir væntingar um að geitfjárstofn-
inn komist í náinni framtíð úr útrým-
ingarhættu. Geitur hafa fylgt landinu 
lengi, það má m.a. sjá á bæjarnöfnum. 
Bærinn Geitaberg er á Vesturlandi, í 
Svínadal, og þar er Geitabergsvatn. Á 
Hvammstanga er m.a. veitingastaður 
sem heitir Geitafell og í Reykjahverfi 
í Þingeyjarsýslu er bærinn Geitafell.

Geiturnar ganga flestar saman, og 
fjær má sjá nokkurn hóp.

„Svæðisgarðurinn Snæfellsnes er í raun sóknaráætlun 
og samvinnuvettvangur fyrir svæðið í heild“
-segir Ragnhildur Sigurðardóttir, nýráðin framkvæmdastjóri Svæðisgarðs Snæfellsnes

Svæðisgarðurinn Snæfellsnes var 
stofnaður í aprílmánuði 2014 
af sveitarfélögum og félagasam-

tökum í atvinnulífi á Snæfellsnesi. Hlut-
verk hans er að vera vettvangur fjölþætts 
samstarfs með áherslu á að nýta sérstöðu 
svæðisins við uppbyggingu fjölbreyttara 
atvinnulífs og þjónustu.Gera gott betra. 
Bæta lífsgæði núverandi íbúa og laða 
nýja íbúa að. Sérstaklega er horft til unga 
fólksins. Svæðisskipulagsnefnd sveitar-
félaganna á Snæfellsnesi hefur auglýst 
tillögu að svæðisskipulagi fyrir Snæ-
fellsnes. Í tillögunni, sem samanstendur 
af greinargerð auk umhverfisskýrslu, er 
sett fram stefna um byggðar- og atvinnu-
þróun á Snæfellsnesi sem miðar að því 
að atvinnulífið, þekkingargeirinn og 
samfélagið nýti sér í auknum mæli þau 
verðmæti sem felast í náttúru- og menn-
ingarauði Snæfellsness og að skipulag 
og mótun byggðar og umhverfis taki 
mið af honum. Þannig styrki áætlunin 
staðaranda og ímynd Snæfellsness og efli 
atvinnulíf og byggð á svæðinu. Svæðis-
skipulagstillagan liggur frammi til sýnis 
hjá oddvitum Eyja- og Miklaholtshrepps 
og Helgafellssveitar og á skrifstofum 
Grundarfjarðarbæjar, Snæfellsbæjar og 
Stykkishólmsbæjar og hjá Skipulags-
stofnun á Laugavegi 166 í Reykjavík til 
20. október 2014. Tillagan er einnig til 
sýnis á vefsíðum sveitarfélaganna og 
á vefnum svaedisgardur.is . Þeim sem 
telja sig eiga hagsmuna að gæta er gef-
inn kostur á að gera athugasemdir við 
svæðisskipulagstillöguna.

Ragnhildur Sigurðardóttir um-
hverfisfræðingur hefur verið ráðin 
framkvæmdastjóri Svæðisgarðsins 
Snæfellsness en alls bárust 23 umsóknir 
um starfið. Ragnhildur býr á Álftavatni 
í Staðarsveit í Snæfellsbæ, með eigin-
manninum, Gísla Erni Matthíassyni, og 
þremur börnum,þar sem þau starfrækja 
sauðfjárbú. Hún er með mastersgráðu í 
umhverfisfræðum frá Landbúnaðarhá-
skóla Noregs og hefur sl. 14 ár gegnt 
starfi lektors við umhverfisdeild Land-
búnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri. 
Ragnhildur hefur stýrt margvíslegum 
þróunar- og nýsköpunarverkefnum í er-
lendu sem innlendu samstarfi, tengdum 
fræðslu og umhverfismálum, atvinnu-
uppbyggingu í dreifbýli, menningar-
landslagi o.fl.

„Ég hef tekið þátt í þeirri undirbún-
ingsvinnu sem fram hefur farið á Snæ-
fellsnesi s.l. ár, m.a. sem varaformaður 

svæðisskipulagsnefndar og fæ þar smá 
forgjöf við mótun á næstu skrefum. 
En nú liggur fyrir að stækka þann hóp 
sem veit og skilur hvaða tækifæri felast 
í svæðisgarði, fá sem flesta til að koma 
um borð í þennan bát því ef allir róa í 
sömu átt miðar okkur betur áfram. Það 
er með söknuði sem ég kveð Landbún-
aðarháskóla Íslands og Hvanneyri eftir 
16 ára starf. Það eru þegar farin af stað 
samvinnuverkefni, m.a. tvö nemenda-
verkefni í tengslum við svæðisgarðinn, 
þannig að samstarfið heldur áfram þó 
með öðrum formerkjum sé. En það 
verður spennandi að fá að vinna heima 
á Snæfellsnesi. 
- Hafa konur meiri áhuga á umhverfis-
málum, menningu, fjölbreyttara at-
vinnulífi og fleiru?

„Þetta er umhugsunarvert. Meðal 
þeirra sem ég mun vinna mikið með 
eru kraftmiklar konur sem vinna að 
upplýsinga- og markaðsmálum í þéttbýl-
iskjörnunum á norðanverðu Snæfells-
nesi. Í störfum í landbúnaði, fiskvinnslu 
og útgerð á Snæfellsnesi er meirihlutinn 
karlmenn, ekki síst í stjórnunarstörfum. 
Allir bæjar-/sveitarstjórar á svæðinu 
eru núna karlmenn. Í undirbúnings-
vinnunni hingað til hafa bæði kynin 
tekið þátt og mitt mat er að á Snæfells-
nesi viljum við öll sjá blómlegar byggðir, 
nærandi samfélag og öflugt atvinnulíf 
á sjálfbærum grunni. Ef við hugsum 
allt Snæfellsnes sem eitt atvinnusvæði 
er auðveldara að fá hjón til að flytja til 
okkar, að bæði fái vinnu. Ungar konur 
er mjög mikilvægar fyrir vöxt samfé-
laga, það sér hver maður og það er þá 

samfélaginu öllu í hag að búa vel að 
þeim. Reyndur sveitarstjórnarmaður í 
Noregi sagði einu sinni að ungar konur 
væri mikilvægari fyrir byggðaþróun þar 
í landi en Golfstraumurinn.Ungt fólk 
mun líka þyrpast á Snæfellsnes þegar 
það áttar sig á hversu gott er að ala upp 
börn hér og hversu margir möguleikar 
eru fyrir útivist og hreyfingu. Þarna, eins 
og á flestum sviðum, fara hagsmunir 
kynjanna saman og samvinna er leiðin.
- Kemur starfsemi Svæðisgarðs Snæfells-
nes til að skarast við starfsemi annarra 
félaga eða stofnanna sem hafa verið að 
vinna að svipuðum verkefnum fram til 
þessa, kannski tímabundnum?

„Alveg örugglega. En með samstarfi 
stillum við vonandi saman strengina. 
Svæðisgarðurinn er langtímaverkefni 
og farvegur fyrir mörg stór og lítil ver-
kefni. Til þess að ná stórum langtíma-

markmiðum þarf að byggja á því sem 
fyrir er, en einnig að virkja fleiri, m.a. 
unga fólkið. Sem dæmi um áhugaverð 
verkefni má nefna göngu- og hjólastíga 
og aukið samstarf milli atvinnugreina 
á sviði ferðaþjónustu.Að veitingastaðir 
og verslanir á Snæfellsnesi bjóði í 
auknum mæli upp á mat úr héraði, og 
einnig að fólk geti tekið heim með sér 
bragðprufur úr Snæfellsku matarkist-
unni, bæði úr sjó, ám og af landi..

Blómlegt félagslíf  
í Staðarsveit
- Þegar fjölskyldan er ekki bundinn við 
bústörf eða aðra vinnu, eru það þá ein-
hver áhugamál eða tómstundastörf sem 
fá einhvern sess í ykkar lífi?

„Hjá manninum mínum er það 
fyrst og fremst búskapurinn sem á hug 
hans allan og alls kyns stúss í kring 
um sauðfé og fjárhundinn á bænum. 

Stundum grípur hann veiðistöngina og 
rennir fyrir fisk eða fer með byssuna 
og kemur heim með fugl. Við erum 
bæði svo heppin að vera í fjölbreyttum 
störfum sem við höfum mikinn áhuga 
á. Við eigum þrjú börn sem við fáum að 
vera mikið með. Félagslífið í sveitinni 
er kraftmikið og nú fer að fara í gang 
vetrardagskrá svona þegar göngur og 
réttir eru afstaðnar. Hér er leshringur, 
badmintonæfingar, Ungmennafé-
lagið stendur fyrir gönguferðum og 
vatnasundi, karlakórinn Heiðbjört og 
kirkjukórinn syngja svo eitthvað sé 
nefnt.Svo er ekki langt að fara í þétt-
býliskjarnana á norðanverðu Snæfells-
nesi þar sem fjölbreytnin er enn meiri. 
Hér er því blómlegt félagslíf þar sem 
flestir ættu að geta fundið eitthvað við 
sitt hæfi og ef eitthvað vantar þá er bara 
að koma því af stað,“ segir Ragnhildur 
Sigurðardóttir.

Ragnhildur Sigurðardóttir.

Snæfellsjökull er aðal kennileiti svæðisins og um leið stolt íbúanna.

Framtíðin kemur ekki bara, við sköpum hana. Við 
viljum hafa áhrif á byggðaþróun  á Snæfellsnesi með því 
að marka og festa í sessi sameiginlega framtíðarsýn og 
stefnu sveitarfélaganna fimm, um umhverfi, atvinnu-
líf og þekkingu á svæðinu. Nú liggur þessi stefna fyrir 
í fyrsta sinn, í svæðisskipulagi, og  var unnin í nánu 
samstarfi við íbúa og fulltrúa úr atvinnulífinu. Stefnan 
er lifandi plagg og við munum halda áfram að vinna að 
henni, saman, og móta framtíðina, í gegn um þennan 
farveg, svæðisgarð, sem búinn hefur verið til.

Snæfellsnes er vel afmarkað 
landfræðilega og sóknar-
færin eru mörg. Nú höfum 
við Snæfellingar búið til 
langtíma farveg fyrir sam-
starf sveitarfélaganna fimm, 
atvinnulífs , félagasam-
taka og íbúa og því ber að 
fagna. Svæðisgarðar (reg-
ional parks) eru algengir í 
mörgum löndum þó að þetta 
sé fyrsti íslenski svæðisgarð-
urinn og þangað sækjum við 
þekkingu og reynslu.

Kiðaskinn – vallhumall o.fl. girnilegt.
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Dagvistun við 
Brekkubæjarskóla til 
mikillar fyrirmyndar
Margir foreldrar barna í 

Brekkubæjarskóla á Akra-
nesi nýta sér dagvist við 

skólann fyrir börnin sín í íþróttahús-
byggingunni eftir að kennslu lýkur 
um 13:30 síðdegis. Börnin dvelja þar 
mislengi, fer eftir því hvenær for-
eldrar koma og sækja þau, en lengst 
geta þau verið til kl. 17:00.

Börnin virtist afar sátt við tilver-
una þegar dagvisin var heimsótt fyrir 
skömmu, allir fundu sér eitthvað að 
dunda við, spila, föndra eða bara fá 
sér brauð og drykk með, hungrið 
gerir vart við sig á öllum tímum 

dagsins. Flest eru börnin í dagvistinni 
úr 1. bekk, en svo dregur úr fjöld-
anum eftir því sem ofar dregur upp 
í 4. bekk. Fyrirkomulagið þarna er 
til mikillar fyrirmyndar, einfalt en 
árangursríkt.

Þessir knáu strákar voru að seðja hungur sitt eftir að hafa verið í fóltbolta.

VELKOMIN. Þetta föndraða skilti 
blasir við þegar komið er inn í skóla-
bygginguna.

Færri komust að en vildu í fótboltaspil.

Landnámssýningin í Borgarnesi er 
mikill fróðleikur um forna tíma
Landnámssetrið í Borgarnesi er 

afar skemmtilegt og fróðlegt að 
skoða. Þar er boðið upp á margs 

konar afþreyingu og skemmtun auk 
þess sem á staðnum er góður veitinga-
staður. ÍÍ hádeginu er á boðstólum 
hollustusúpa, nýbakað brauð og góð, 
holl og næringarrík salöt, tilvalið fyrir 
vinnandi fólk eða þá sem eiga leið um 

Borgarnes. Þeir sem heimsækja Land-
námssýninguna - sýningu um Landnám 
Íslands, Egilssögusýninguna, á merka 
sögustaði Egilssögu, fá 30 mín hljóðleið-
sögn á tólf tungumálum og barnarás. 

Landnámssetrið býður einnig upp 

á leiðsögn um sögustaði Egilssögu, og 
er lengd ferðar eftir samkomulagi. Á 
sögulofti á Landnámssetrinu eru oft 
leiksýningar og þegar komið er inn á 
safnið tekur við afar skemmtileg gjafa-
vöruverslun.

Sjón er sögu ríkari.

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

rún Ósvífursdóttir hafi löngum 
dvalið við laug á Laugum í Sæl-
ingsdal. 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.



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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Danica Seafood útvegar viðskiptavinunum 
það hágæðahráefni sem þeir sækjast eftir
- botninum í verðsveiflum erlendis líklega náð

Danica Seafood, sem er útflutn-
ingsfyrirtæki í sjávarafurðum 
með skrifstofur í Suðurgötu 

10 í Reykjavík, leggur mikla áherslu 
á að afhenda kaupendum erlendis 
ferskan íslenskan fisk á sem fljótastan 
máta, bæði með flugi og í gámum með 
skipum, og á því hafa blómleg viðskipti 
fyrirtækisins byggst. Markmið Danica 
hefur alltaf verið að útvega viðskipta-
vinunum sem bestu gæði á þorski, ýsu 
lúðu, steinbít, skötusel, karfa og öðrum 
fisktegundum Fyrirtækið var stofnað 
1993 af hjónunum Jan B. Thomsen og 
Laufey Jóhannsdóttur. Það er vottað 
af Iceland Responsible fisheries og 
Danica hefur verið framúrskarandi 
fyrirtæki hjá Creidt Info árin 2010, 
2011, 2012 og 2013. Í stöðugt vaxandi 
mæli eru kaupendur sjávarafurða og 
neytendur um allan heim að leggja 
áherslu á að sjálfbær nýting sé höfð 
að leiðarljósi.

Jan B. Thomsen, framkvæmdastjóri 
Danica, segir að að sala á ferskum fiski 
í flugi gangi vel en það er meginuppi-
staðan í útflutningi Danica. Einnig 
flytur fyrirtækið út frosinn fisk, 
en í miklu minna mæli en þar er 
samkeppni í ódýrara hráefni eins og 
Alaska-ufsa og svo er vegna krepp-
unnar í Evrópu þrýstingur á að fá 
ódýrari vöru, þó því fylgi oft lakara 
hráefni.

„Danica hefur fengið MSC-vottun 
og það mun örugglega verða okkur 
hagstætt ef markaðirnar erlendis verða 
enn erfiðari. Ég er samt ekki viss um 
að það séu framundan krítískir tímar, 
við erum auðvitað að keppa við Norð-
menn á mörgum mörkuðum og verður 
að mæta því, m.a. með því að bjóða 
alltaf hágæðavöru, kröfum um gæði 
má aldrei slaka á. Við erum að selja fisk 
nánast alla daga ársins, við hjá Danica 
erum alltaf til staðar, viðskiptavinirnar 
fá alltaf það hráefni sem þeir sækjast 
eftir. Þessirar efnahagsörðugleikar 
snerta mjög ferskfiskmarkaðinn og 
eins hafa Norðmenn verið að koma 
mjög sterkir inn á Frakklandsmark-
aðinn með verulega aukið magn og 
lækkandi verð sem hefur gert okkur 
verulega erfitt fyrir. En okkar við-
skiptavinir geta teyst okkur vöru og 
að fá vöruna þegar eftir henni er leitað, 
og á það leggjum við áherslu“

Auknar kröfur  
um ferskleika
Jan segir að starfsmenn Danica muni 
þurfa að leggja aukna áherslu á mark-
aðsmálin og það þýði auðvitað aukna 
vinnu í sölumálunum. „Við verðum að 
getað útvegað okkar viðskiptavinum 

það hráefni sem þeir sækjast eftir til 
að viðhalda trausti þeirra á okkar 
þjónustu við þá. Með trausti haldast 
markaðir opnir og hægt verður að fá 
ásættanlegt verð fyrir fiskinn. Stór-
markaðir víða á Bretlandi og í Evrópu 
hafa verið að gera auknar kröfur um 
ferskleika og gæði auk ýmissa sér-
krafna og það hefur einnig haft ein-
hver áhrif á verðin. Þessir stórmark-
aðir eru með ýmsa ráðgjafa á sínum 
snærum til að meta gæði vörunnar og 
gera kröfur þar að lútandi en enning 
fjármálasnillinga sem hafa það hlut-
verk m.a. að keyra verðin eins mikið 
niður og þeim er mögulegt. Viðskiptin 
eru að aukast við þessa stórmarkaði 
en auðvitað fær neytandinn þá um 
leið það á tilfinninguna að hann er að 
kaupa hágæðavöru frá Íslandi“Jan B. 
Thomsen segir að markaðirnir sveiflist 
upp og niður á einhverra ára fresti, nú 
sé botninum líklega náð, eða hann sé 
alveg að nást, en síðan muni verð stíga 
aftur. Það sé eðli svona kreppu eins og 
ríki í Evrópu. „Ef það kreppir meira að 
verðum við í auknu mæli að leita eftir 
öðrum mörkuðum fyrir íslenskan fisk, 
t.d. í Suður-Ameríku, Austur-Evrópu 
og Kína. Sala á heilfrystum makríl 
hefur opnað nýja markaði í Rússlandi 
og kannski er hægt að nýta sér það og 
fylgja þeirri sölu eftir á öðrum fisk-
tegundum,“ segir Jan B. Thomsen.

Danica sjávarafurðir ehf.

Góð aðsókn í Tónlist
arskóla Borgarfjarðar
Tónlistarskóli Borgarfjarðar fór vel 

af stað í haust, aðsóknin er góð 
er er skólinn fullsetinn. Kennsla 

hófst mánudaginn 25. ágúst sl. Flestir 
nemendur eru í píanónámi, en einnig er 
forskóladeild við skólann, kennt á gítar, 
fiðlu, blásturshljóðfæri og trommur 
meðal annars. Einnig er söngkennsla 

fyrir bæði börn og fullorðna. Kennarar 
við skólann eru 10 í vetur og nemendur 
um 180 talsins. Starfið verður fjölbreytt 
í vetur, nemendur heimsækja eldri borg-
ara, samspil verður í þemavikunni í lok 
októbermánaðar og nemendur stefna á 
að spila og syngja í fyrirtækjum fyrir jólin 
líkt og síðastliðið ár.

Ragnheiður og Ólafur frá Þorgautsstöðum.
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Háskólinn á Bifröst óskar eftir að ráða aðstoðarfólk við yfirsetu prófa.
  

Aðstoðarfólk óskast við Háskólann á Bifröst

 • Í starfinu felst að sitja yfir nemendum í prófi og sjá til þess að prófareglum sé fylgt eftir. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Helstu verkefni

• Umsóknarfrestur er til 1. október. Nánari upplýsingar gefur Sandra Björk Jóhannsdóttir 
   prófstjóri, sími: 899 8242, netfang: profstjori@bifrost.is

Aðrar upplýsingar

Hæfniskröfur
• Stundvísi, jákvæðni, hæfni í mannlegum samskiptum og heiðarleiki.

               
                           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!

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.
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Þjóðleikhúsið beinir 
athyglinni að konum
- öll frumsýnd verk í vetur verða íslensk

Þjóðleikhúsið býður upp 
spennandi leikár þar sem öll 
frumsýnd verk verða íslensk. 

Kastljósinu verður varpað sérstaklega á 
konur og baráttusögur þeirra við ólíkar 

aðstæður, en líka karlmanninn, raunir 
hans og dáðir. Að auki verða kynnt nú-
tímaleg dansleikhúsverk og síðast en 
ekki síst er börnum á öllum aldri boðið 
upp á fjölbreytt úrval leiksýninga.

Verkefni vetrarins eru afar fjölbreytt 
og meðan sum eru frumsamin frá 
grunni sækja önnur innblástur í bók-
menntaverk sem þegar hafa snert taug 
í þjóðarsálinni og eiga erindi.

Í fyrsta sinn í sögu Þjóðleikhússins er boðið upp á 
heilt leikár þar sem innlend leikritun er allsráðandi, 
en öll verk sem frumsýnd eru, eru íslensk. Sum 
leikverkin eru frumsamin, önnur sækja inn blástur 
til bókmenntaverka sem þegar hafa snert streng í 
þjóðarsálinni, en öll eiga þau við okkur brýnt erindi, 
hvert á sinn hátt. 
 
Við fjöllum um Ísland og Íslendinga og köfum djúpt 
í þjóðarsálina, skoðum sjálfsmynd, hugmyndaheim 
og þroskasögu þjóðarinnar í nútíð og fortíð. Við 
beinum kastljósinu sérstaklega að konum og baráttu
sögum þeirra við ólíkar aðstæður, en líka karl mann
inum, raunum hans og dáðum. Við ferðumst um 
allan tilfinningaskalann, niður í djúpa dali og upp  
í hæstu hæðir, og skemmtum okkur. Við kynnum  
að auki nútímaleg dansleikhúsverk og síðast en ekki 
síst bjóðum við upp á fjölbreyttar sýningar fyrir 
börn á öllum aldri, á ýmsum leiksviðum. 
 
Verið velkomin í Þjóðleikhúsið, til að njóta með 
okkur íslenska vetrarins, eins og hann birtist  
okkur, með allri sinni mýkt og hörku, myrkri,  
ljósi og litadýrð! 
 
Gakktu í hamarinn og leyfðu töfrunum  
að taka völdin.  
 
Tinna Gunnlaugsdóttir þjóðleikhússtjóri

ÍSLENSKUR 
VETUR Í ÞJÓÐ
LEIKHÚSINU

SPENNANDI OG FJÖLBREYTT LEIKÁR

KARITAS 

eftir Kristínu Marju Baldursdóttur

Seiðandi verk um ástir og örlög, og löngunina  
til að hlýða kalli listagyðjunnar í hörðum heimi. 
 
Leikstjórn: Harpa Arnardóttir 
Leikarar: Brynhildur Guðjónsdóttir, Björn Hlynur 
Haraldsson, Kristbjörg Kjeld og fleiri

FÍLL  
eftir Brynhildi Guðjónsdóttur

Nýtt íslenskt leikrit sem kemur á óvart,  
um tilfinningalega óreiðu, fíla og menn. 
 
Leikstjórn: Marta Nordal 
Leikarar: Lilja Nótt Þórarinsdóttir, Stefán Hallur 
Stefánsson, Edda Arnljótsdóttir og fleiri 

LOKI  

eftir Hugleik Dagsson 

Nýr söngleikur þar sem norræn goðafræði birtist 
okkur með augum Hugleiks Dagssonar 
 
Leikstjórn: Selma Björnsdóttir 
Tónlist: Sigurjón Kjartansson
Leikarar: Stefán Karl Stefánsson, Jóhannes Haukur 
Jóhannesson, Eggert Þorleifsson og fleiri

SEGULSVIÐ 

eftir Sigurð Pálsson

Nýtt leikverk eftir eitt af okkar fremstu leikskáldum, 
um unga konu í áfalli. 
 
Leikstjórn: Kristín Jóhannesdóttir  
Leikarar: Elma Stefanía Ágústsdóttir, Vigdís Hrefna 
Pálsdóttir, Svandís Dóra Einarsdóttir og fleiri

SVARTAR FJAÐRIR 

eftir Sigríði Soffíu Níelsdóttur 

Nýtt dansleikhúsverk byggt á ljóðum  
Davíðs Stefánssonar. 
 
Danshöfundur: Sigríður Soffía Níelsdóttir 
Leikarar/dansarar: Sigríður Soffía Níelsdóttir, Ingvar E. 
Sigurðsson, Ragnheiður Steindórsdóttir og fleiri 

KONAN VIÐ 1000° 

eftir Hallgrím Helgason

Ótrúleg ævi einstakrar konu sem upplifði umrót  
og hörmungar tuttugustu aldarinnar víða um lönd 
og endaði ævina í íslenskum bílskúr. 
 
Leikstjórn: Una Þorleifsdóttir 
Leikarar: Guðrún Snæfríður Gísladóttir, Elma Stefanía 
Ágústsdóttir, Baldur Trausti Hreinsson og fleiri

SJÁLFSTÆTT FÓLK 
HETJUSAGA 

eftir Halldór Laxness 
 
Leikstjórinn Þorleifur Örn Arnarsson tekst  
á við Sjálfstætt fólk, eftir magnaða uppfærslu  
á Englum alheimsins. 
 
Leikstjórn: Þorleifur Örn Arnarsson 
Leikarar: Atli Rafn Sigurðarson, Vigdís Hrefna 
Pálsdóttir, Elma Stefanía Ágústsdóttir og fleiri

FJALLA–EYVINDUR 
eftir Jóhann Sigurjónsson

Eitt magnaðasta verk íslenskra leikbókmennta 
í uppsetningu Stefans Metz, leikstjóra 
Eldraunarinnar. 
 
Leikstjórn: Stefan Metz
Leikarar: Gísli Örn Garðarsson og fleiri

ÆVINTÝRI Í LATABÆ  
söngleikur eftir Magnús  
Scheving, Ólaf S.K. Þorvaldz  
og Mána Svavarsson

Íbúar Latabæjar lenda í nýjum og æsispennandi 
ævintýrum á Stóra sviði Þjóðleikhússins! 
 
Leikstjórn: Magnús Scheving og Rúnar Freyr Gíslason 
Leikarar: Stefán Karl Stefánsson, Melkorka 
Davíðsdóttir Pitt, Dýri Kristjánsson og fleiri 

ÁSKRIFTARKORT 14.500 kr. 
Fjórar nýjar sýningar
Bestu sætin á okkar besta verði. Þín föstu sæti  
á sýningar á Stóra sviðinu, leikskrá og kaffibolli  
á hverri sýningu.

UNGMENNAKORT 9.500 kr. 
Þrjár sýningar að eigin vali, 
fyrir 25 ára og yngri

LEIKHÚSKORTIÐ 11.500 kr. 
Þrjár sýningar að eigin vali

FRUMSÝNINGARKORT 23.000 kr. 
Fjórar frumsýningar á Stóra sviðinu

KÚLUKORT 5.500 kr. 
Þrjár sýningar í Kúlunni og á Brúðuloftinu

ÁRSKORT 
 
Tryggðu þér þitt sæti  
á sýningar vetrarins.

GJAFAKORT 
 
Gjafakort Þjóðleikhússins er ávísun á upplifun, 
töfrastund sem gleymist seint.

NÝR 

VALKOSTUR

BARNASÝNINGAR 

ÆVINTÝRI Í LATABÆ SEPTEMBER

LITLI PRINSINN SEPTEMBER

SÖGUSTUND MEÐ BERND SEPTEMBER 

UMBREYTING OKTÓBER 

FISKABÚRIÐ NÓVEMBER

LEITIN AÐ JÓLUNUM NÓVEMBER

HÆTTUFÖR Í HULIÐSDAL DESEMBER

KLÓKUR ERTU, EINAR ÁSKELL JANÚAR 

KUGGUR & LEIKHÚSVÉLIN FEBRÚAR

FETTA BRETTA MAÍ

SAMSTARFSSÝNINGAR 

HAMSKIPTIN SEPTEMBER

LEITIN AÐ JÖRUNDI OKTÓBER

OFSI NÓVEMBER

VIVID DESEMBER

SVARTAR FJAÐRIR MAÍ

MÓÐURHARÐINDIN VOR

WWW.LEIKHUSID.IS 
Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is

WWW.LEIKHUSID.IS 
Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is

Söngleikur eftir 
Magnús Scheving, Ólaf S.K. Þorvaldz og Mána Svavarsson

SEPTEMBER
STÓRA SVIÐIÐ

OKTÓBER
STÓRA SVIÐIÐ

APRÍL
KASSINN

FEBRÚAR
STÓRA SVIÐIÐ

FEBRÚAR
KASSINN

MAÍ
STÓRA SVIÐIÐ

DESEMBER
STÓRA SVIÐIÐ

APRÍL
STÓRA SVIÐIÐ

SEPTEMBER
KASSINN

Þjóðleikhúsið verður með mjög athyglisverða og metnaðarfulla dagskrá sem ætti að getað höfðað til allra aldurshópa.

Sýningar við allra hæfi 
í Borgarleikhúsinu
Borgarleikhúsið er með mjög 

metnaðarfullar leiksýningar 
á komandi leikári, eins og 

reyndar oftast, eða jafnvel alltaf áður. 
Vestlendingar ættu því að getað fundið 
eitthvað við sitt hæfi á fjölum Borg-
arleikhúsins. Frumsýningar verða á 
nokkrum leikverkum auk þess sem 
sýningar verða teknar upp á leikritum 
sem sýnd voru á síðasta leikári. Billy 
Elliot verður frumsýnt í mars, Lína 
Langsokkur í september, Beint í æð í 
október, Dúkkuheimili í desember og 
Kenneth Máni í september.

Lína langsokkur
Lína langsokkur, Herra Níels api 
og hesturinn eru aftur mætt til leiks 
ásamt vinum sínum Tomma og Önnu. 
Leiðindaskarfurinn frú Prússólín er 
staðráðin í að koma Línu fyrir á vand-
ræðaheimili þannig að Lína þarf að hafa 
sig alla við vilji hún búa áfram á Sjón-
arhóli. Lína langsokkur er hjartahlýr og 
réttsýnn prakkari sem allar kynslóðir 
barna verða að kynnast. Ágústa Eva fer 
á kostum sem Lína í þessu bráðfyndna 
og skemmtilega leikriti sem sýnir okkur 
að við eigum alltaf að vera við sjálf og 
ekkert annað. Astrid Lindgren höf-
undur Línu langsokks er einn ástsæl-

asti barnabókahöfundur allra tíma en 
hún skrifaði samtals 40 barnabækur og 
fjölda myndabóka.

Beint í æð 
Hvað myndir þú gera ef þú værir hátt-
settur læknir við stærsta sjúkrahús 
höfuðborgarinnar á leiðinni að flytja 
fyrirlestur ársins á norrænni lækna-
ráðstefnu, nokkuð sem gæti fært þér 
yfirlæknisstöðu, fálkaorðu og fleiri eft-
irsóknarverðar vegtyllur - þegar á vett-
vang mætir, án þess að gera boð á undan 
sér, illa fyrirkölluð fyrrum kærasta á 
besta aldri ásamt afleiðingunum af 

ástarfundum ykkar nákvæmlega 18 
árum og 9 mánuðum áður? Er þetta 
ekki ávísun á ógnarklúður?

Jón Borgar, vellukkaður og vel-
kvæntur tauga- sérfræðingur hefur séð 
það svart um sína daga. En dagleg glíma 
hans með skurðhnífinn, þar sem hárs-
breidd skilur jafnan milli lífs og dauða, 
reynist hreinasti barnaleikur í saman-
burði við það sem hann á í vændum. 
Borgarleikhúsið hefur áður sýnt gam-
anleiki Ray Cooney við gríðarlegar 
vinsældir og met- aðsókn, Viltu finna 
milljón? og nú síðast Nei, ráðherra! sem 
gekk í tvö leikár á Stóra sviðinu.

Lína langsokkur.Beint í æð.
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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

STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!
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hluti af Bygma

Allt frá grunni Að góðu heimili 
síðAn 1956

Umsóknir berist fyrir 18. september n.k. 

til  Birnu Sæmundsdóttur, birnas@husa.is

Húsasmiðjan Holtagörðum,  104 Reykjavík

Öllum umsóknum verður svarað.

Leitum að sterkum leiðtoga í 
krefjandi stjórnunarstörf
Ábyrgðarsvið
• Rekstur og stjórnun verslunar
• Að framfylgja stefnu fyrirtækisins
• Ráðgjöf, þjónusta  og sala til viðskiptavina
• Tilboðsgerð

Hæfniskröfur
• Þjónustulund, áhugi og metnaður
• Reynsla af rekstri og stjórnun 
• Reynsla af verslun og þjónustu æskileg
• Frumkvæði í starfi og skipulögð vinnubrögð
• Menntun sem nýtist í starfi

Í boði er
• Krefjandi stjórnunarstarf hjá góðu fyrirtæki 
• Gott og öruggt vinnuumhverfi
• Góður starfsandi 
• Rekstrarstjóri tilheyrir hópi lykilstjórnenda fyrirtækisins

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking
Áreiðanleiki
Liðsheild

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í að 

veita fyrsta flokks þjónustu og hafa gott 

aðgengi að vörum sínum og starfsfólki.  

Það sem einkennir starfsmenn 

Húsasmiðjunnar eru eftirfarandi gildi:

LEITUM AÐ ÖFLUGUM
REKSTRARSTJÓRUM 
Í BoRGARnES oG Á ÍSAFJÖRÐ

Auglýsingasíminn er 578 1190

ÍA í efstu deild karla
ÍA vann KV 2:0 í 1. deild karla 

á Þróttaravelli í síðustu viku og 
tryggði sér þar með sæti í efstu 

deild karla leiktímabilið 2015. ÍA féll 
á síðasta ári úr efstu deild karla og 
viðdvölin var því eins stutt og nokkurs 
er kostur, eða aðeins eitt ár. Á sama 
tíma vann Leiknir í Breiðholti Þrótt 
2:1 og tryggði sér sæti í efstu deild 
karla, í fyrsta skipti í sögu þess félags. 
ÍA er með 42 stig og Garðar Gunn-
laugsson er markahæsti leikmaður 
deildarinnar eftir leikinn við KV með 
18 mörk. ÍA er með tveimur stigum 
minna en Leiknir, og á eftir að leika 
við Hauka og KA, en Leiknir á eftir að 
leika við HK og Tindastóll. Sigurinn 
í deildinni gæti því fallið ÍA í skaut 
ef Leiknir tapar stigum og ÍA vinnur 
sína leiki.

Úr 1. deild falla líklega KV og 
Tindastóll en í 2. deild eru í tveimur 

efstu sætunum Fjarðabyggð og Grótta, 
og fátt bendir til þess að önnur lið 
nái þeim að stigum og þar með sæti 
í 1. deild.

Hjörtur Hjartarson er öflugur í liði 
ÍA þótt sé hartnær fertugur, en ÍA 
er uppeldisfélag hans.

Sigurreifir Skagamenn að leikslokum.

Þessi öflugi hópur hefur fært Skagamönnum aftur sæti meðal þeirra bestu 
í knattspyrnunni á Íslandi.

Listsýn
ingar í 
Kirkju
hvoli á 
Akranesi
Listasetrið Kirkjuhvoll á Akranesi 

vekur við fyrstu sýn athygli fyrir 
hversu fallegt húsið er. Bæjar-

stjórn Akraness hefur gegnum tíð-
ina notað húsið oft til að taka á móti 
gestum sem og önnur félög á Akranesi 
þegar mikið liggur við. Í húsinu eru 
einnig listsýningar og um síðustu helgi 
lauk þar sýningu Veru Líndal Guðna-
dóttur þar sem hún sýndi teikningar 
og málverk.

Á Vökudögum á Akranesi í lok 
októbermánaðar nk. opnar Elín Ólöf 
Eiríksdóttir sýningu á verkum sínum. 
Það verður eflaust engin svikinn af því 
að bera þá sýningu augum. Kirkjuhvoll.

Listaverk eftir Elínu Ólöfu Eiríksdóttur.

Nemendur FVA 
hlaupa í hverri viku
Nemendur í Fjölbrautarskóla 

Vesturlands gera margt 
annað en sitja yfir skræðum 

eða læra handtökin í iðnnáminu. Þau 
hlaupa m.a. í hverri viku undir stjórn 

íþróttakennara, sem auðvitað er bæði 
hollt og gott. Þessi hópur var staddur 
á Vesturgötunni fyrir skömmu, tilbú-
inn að taka til fótanna undir vökulum 
augum kennarans.



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




