
Fundur vegna stefnumótunarvinnu Minjastofnunar Íslands verður 
haldinn í   

Borgarnesi, Menntaskóla Borgarfjarðar, þriðjudaginn 11. 
nóvember kl. 14-16. 

Við hvetjum hagsmunaaðila til þess að mæta og koma skoðunum 
sínum á framfæri. 

Undir Minjastofnun Íslands heyra menningarminjar, s.s. fornleifar, 
hús og önnur mannvirki (t.d. brýr og vegir), skip og bátar, 
minningamörk og gamlir kirkjugarðar. Nánar má lesa um 
stofnunina og starfsemi hennar á www.minjastofnun.is auk þess 
sem nálgast má lög um menningarminjar (80/2012) á síðunni 
www.althingi.is/altext/stjt/2012.080.html 

     Suðurgötu 39, 101 Reykjavík 

      Sími: 570 1300  

      www.minjastofnun.is 

      postur@minjastofnun.is 

Minjastofnun Íslands 
boðar til umræðufunda vegna 
stefnumótunarvinnu stofnunarinnar  

Jólaútsaumur
 
Opið:
Mánudaga – föstudaga kl. 9 – 18
Lokað á laugardögum til 31. ágúst

Grensásvegi 46 - 108 Reykjavík - Sími 511 3388
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Vetrardýrð á Vatnaleið
Vetur konungur hefur tekið völdin 

af vætusömu sumri. Þó ekki hafi 
mikið snjóað enn sem komið er, 

má þó sjá kalda krumlu vetrarins þegar 
ekið er um fjallvegi eða fjallaskörð. Á 
Vatnaleið er Selvallavatn sem tilheyrir 

Helgafellssveit. Það er í 62 metra hæð yfir 
sjávarmáli, o,85 km2. Fossá rennur í það 
austanvert og smálækir í það að sunnan en 
ekkert afrennsli er úr vatninu ofanjarðar. 
Í þurrkatíð getur lækkað í vatninu um 1,5 
metra. Mikið er af fiski í vatninu, bæði 

urriði og bleikja, en fiskurinn er fremur 
smár, 3 – 6 pund, svo sennilega væri ráð 
að grisja vatnið til þess að veiðimenn fái 
stærri fisk. Oft ganga torfur smábleikju, 
um 1 pund, meðfram hraunröndinni á 
kvöldin. 

Spegilslétt Selvallavatn á kyrru hausteftirmiðdegi. 
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Heiðrún Hámundardóttir hlaut 
menningarverðlaun Akraness 2014
- hefur unnið einstaklega óeigingjarnt starf í tónlistarmálum á Akranesi

Heiðrún Hámundardóttir 
tónmenntakennari hlaut 
menningarverðlaun Akra-

ness árið 2014 en menningarverðlaun 
Akraness eru afhent einu sinni á ári á 
menningarhátíðinni Vökudögum en 
hátíðin stendur yfir til 8. nóvember 
nk. Verðlaun þessi eru veitt einstak-
lingi eða hópi sem hefur á einhvern 
hátt skarað fram úr í menningarlífi 
Akraness. Að þessu sinni er það 
einstaklingur sem hefur varið tíma 
sínum í að vinna með ungu fólki, 
kveikja áhuga þess og hvetja það 
áfram sem fær verðlaunin. Heiðrún 
Hámundardóttir er menntuð í Tón-
listarskólanum á Akranesi og á Sel-
tjarnarnesi. Hún lauk tónmennta-
kennaraprófi frá Tónlistarskólanum 
í Reykjavík árið 1999 og stundaði 
nám á árunum 2002 til 2005 í jazz-
söng í Tónlistarskóla F. Í. H. í Reykja-
vík. Auk þess nam hún „Rytmisk 
musik og bevægelse“ við Det Jyske 
Musikkonservatorium í Árósum og 
lauk því námi árið 2009. Heiðrún 
kennir tónmennt við þrjá skóla í dag, 
í Brekkubæjarskóla, Tónlistarskólann 
á Akranesi og í Fjölbrautaskóla Vest-
urlands á Akranesi. 

Heiðrún hefur stofnað tónlist-
arbraut á unglingastigi í samstarfi 
við Grundaskóla og Tónlistarskól-
ann á Akranesi. Hún er ötul við alla 
vinnu með unglingum, skipuleggur 
Ungir-Gamlir á Akranesi þar sem 
tónlistarnemendur fá að spreyta sig 
með eldri átrúnaðargoðum sínum í 
tónlist á æfingum og á sviði. Einnig 

hefur hún umsjón með Hátóns-
barkakeppninni á Akranesi þar sem 
margir góðir söngvarar hafa stigið 
sín fyrstu skref á sviði. Hún samdi 
og sá um tónlistar- og leikstjórn í 
söngleiknum „Elskaðu friðinn” ásamt 
Samúel Þorsteinssyni sem settur var 
upp í Bíóhöllinni á Akranesi vorið 
2012. Þá hefur Heiðrún undirbúið 
tónlistaratriði fyrir hátíðir á Akranesi 
í gegnum tíðina með lúðrasveitum, 
kórum og hljómsveitum og segja má 
með sanni að hún sé mentor fyrir 
framtíðar listamenn Akraness. 

Heiðrún starfar sjálf í hljómsveit í 
dag, sem kölluð er Hvísl. Ásamt henni 
skipa hljómsveitina þau: Elfa Margrét 
Ingvadóttir, Gunnar Sturla Hervars-
son, Gunnhildur Vilhjálmsdóttir og 
Samúel Þorsteinsson en þau spila á 
bassa, gítar, congas, djembe, cajon-
kassa, klukkuspil, klarinett, melodika, 
trompet, harmóniku, píanó, baritón-
horn, urdu og ýmiss slagverk. 

Heiðrún vinnur því einstaklega 
óeigingjarnt starf en hún hefur náð 
árangri með þolinmæði og ástríðu 
fyrir tónlist. 

Heiðrún Hámundadóttir ásamt regínu Ásvaldsdóttur bæjarstjóra og Ingþóri 
bergmann Þórhallssyni formanni menningarmálanefndar Akraness. 

Gorbatchev á leið á 
Svalbarða frá Bifröst!
Hrútavinafélagið áði á Bifröst 

á ferð sinni á Norðaustur-
horn landsins þar sem 

hinn góðkunni hrútur, Gorbachev, 
verður afhentur á safn á Svalbarði í 
Þistilfirði til varðveislu. Bifröst hafði 
á síðustu öld miklu hlutverki að gegna 
í viðskiptasögu sauðfjárafurða og 
og Hrútavinir vildu rifja upp ýmsa 
merka sögulega atburði og sýna 
þessari arfleifð virðingu sína. Kynntu 
þeir sér sögu skólans og viðfangsefni 
hans og markmið í nútíð og fram-
tíð. Gengu Hrútavinir meðal annars 

til Jónasarstofu þar sem varðveittar 
eru verðmætustu bækur Jónasar frá 
Hriflu, stofnanda skólans. Af hinum 
gömlu bókum er sérstök lykt, sem 
saman við lyktina af sauðfé, býr til 
einstakan ilm. Hrútavinir kvöddu 
því Bifröst í viðeigandi vímuástandi 
og þótti ólíklegt að jafnvel hörðustu 
neftóbakmenn í hópnum tímdu 
að fá sér í nefið næstu daga. Í ferð 
Hrútavinafélagsins er á þriðja tug 
valinkunns sómafólks undir styrkri 
forystu Guðna Ágútssonar, fyrrum 
landbúnaðarráðherra. 

Slökkviliðssýningin leiddi margan 
manninn í sanni um hversu marg-
brotið starfið getur verið
Um miðjan októbermánuð 

var opnuð sýning Slökkvi-
liðs Akraness og Hval-

fjarðarsveitar á Safnasvæðinu í 
Görðum en tilefni sýningarinnar er 80 
ára afmæli slökkviliðsins. Sýningunni 
lauk 26. október sl. en leiddi margan 
sýningargestinn í sanni um hvað starf 
slökkviliðs getur verið margbrotið. 
Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri 
Akraneskaupstaðar og Skúli Þórðar-
son sveitarstjóri í Hvalfjarðarsveit 
opnuðu sýninguna formlega. 

Að undirbúningi sýningarinnar 
hafa staðið fyrrverandi og núverandi 
slökkviliðsmenn ásamt bræðrunum 
Friðþjófi og Steini Helgasonum. Til 
sýnis eru myndir sem teknar hafa 
verið í starfinu og einnig gömul og 
ný tæki og tól slökkviliðsins. Sýningin 
stendur til 26. október á opnunartíma 
safnsins. Allir hvattir til að mæta og 
skoða glæsilega sýningu. 

Slökkvilið Akraness var stofnað 
síðla árs árið 1934. 

Fyrsta skipunarbréfið er frá 28. jan-
úar 1935, þá voru 12-14 menn skipaðir 
í slökkviliðið. 

Fyrsta véldælan kom árið 1934 og er 
hún til sýnis á Byggðasafninu. 

Fyrsti slökkviliðsbílinn var af 
gerðinni Chevrolet og kom hann upp 
úr 1950 en fyrsti háþrýstibíllinn var af 
gerðinni Mack og kom hann árið 1953. 

Stefán Teitsson fyrrum slökkvilis-
stjóri hefur enn sem komið er gengt 
því starfi lengst allra eða frá 1962-
1982. Faðir hans Teitur Stefánsson var 
fyrsti slökkviliðsstjórinn á Akranesi á 
árunum 1935-1939

Elsti bílinn sem slökkviliðið er að 

notar í dag er af gerðinni Ford frá ár-
inu 1981 og var tekinn í notkun árið 
1982. 

Slökkvilið Akraness og Slökkvilið 
Hvalfjarðarsveitar sameinuðust árið 
2008. 

Mest hafa verið 37 slökkviliðsmenn 
samtímis í slökkviliðinu frá stofnun. 

Fyrsta konan í slökkvilið Akraness 
var ráðin árið 2002 – hún heitir Helga 
Jónsdóttir. 

Mest hafa verið 52 útköll á einu ári 
frá stofnun slökkviliðsins. 

bílafloti Slökkviliðs Akranesbæjar og Hvalfjarðarsveitar.

Listrænir nemendur í 
Grunnskóla Stykkishólms
Börnunum í Grunnskóla Stykk-

ishólms er greinilega margt til 
lista lagt. Þegar gengið er inn 

í skólann blasa við nokkrar myndir á 
veggjum sem gerðar eru af nemendum, 
og er afrakstur þemaviku í skólanum. 
Það sem er sérstakt við þessar myndir 
er að fyrst rifu börnin pappír niður í 
búta sem síðan voru límdir á spjald 
eftir ákveðinni forskrift. Niðurstaðan 
var svo þessar fallegu myndir sem eru 
þessum ungu listamönnum til mikils 
sóma. 

Í Grunnskóla Stykkishólms eru í 
vetur 156 nemendur og 25 kennarar 

auk nokkurra annara starfsmanna. 
Mjög vel gekk að fá kennara til starfa 
í haust. 

Tvær af myndunum sem fanga 
óskipta athygli þeirra sem í skólann 
koma. 

Námsframboð fyrir fullorðna á vorönn 2015

Húsasmíði og vélvirkjun

Opið er fyrir umsóknir um nám í húsasmíði og vélvirkjun
á vorönn 2015. Námið er blanda af staðbundnum lotum

utan dagvinnutíma og fjarnámi.

Nánari upplýsingar og innritun eru á skrifstofu skólans.

Fjölbrautaskóli Vesturlands

Fjölbrautaskóli Vesturlands                         Sími: 433-2500
Vogabraut 5                            Heimasíða: http: www.fva.is
300 Akranesi                        Tölvupóstur: skrifstofa@fva.is

Hrútavinir í Jónasarstofu á bifröst ásamt vilhjálmi egilssyni rektor. 



 

Kíktu á vefinn okkar: storf.alvotech.is og 
þar leynist hugsanlega draumastarfið þitt. 

RÁÐIÐ Í 50 FYRSTU STÖRFIN

Við erum að leita að hæfileikaríku, metnaðarfullu og skemmtilegu 

fólki með raunvísindabakgrunn til að hjálpa okkur að byggja upp 

alþjóðlegt lyfjafyrirtæki. Fyrirtæki sem verður í fremstu röð á sínu 

sviði. Á næstu árum verða til um 200 ný störf hjá Alvotech og 

ráðið verður í 50 fyrstu störfin á næstu mánuðum til að leggja 

grunn að framsæknu fyrirtæki í hjarta borgarinnar. 

NÝTT HÁTÆKNISETUR OPNAR ÁRIÐ 2016

Hátæknisetur systurfyrirtækjanna Alvogen og Alvotech rís nú 

innan Vísindagarða Háskóla Íslands og verður tekið í notkun í 

ársbyrjun 2016. Markmið okkar er að þróa hágæða lyf sem munu 

auka lífsgæði og aðgengi fólks að líftæknilyfjum um allan heim.

VIÐ LEITUM EFTIR
VÍSINDAMÖNNUM
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Fjölbrautaskóli Snæfellinga 
hefur starfað í áratug
Í síðasta mánuði hélt Fjölbrauta-

skóli Snæfellinga, FSN, í Grundar-
firði upp á 10 ára starfsafmæli en 

skólinn var settur í fyrsta skipti haustið 
2004. Margir gestir fluttu stutt ávörp 
þar sem farið var yfir sögu skólans 
og horft til framtíðar. Skólinn fékk 
margar veglegar gjafir í tilefni þessara 
tímamóta. Sturla Böðvarsson, for-
maður Jeratúns ehf. , sem stofnað 
var vegna byggingar og reksturs hús-
eignarinnar sem hýsir skólann færði 
skólanum að gjöf eina milljón króna. 
Að Jeratúni standa Grundarfjarðar-
bær, Helgafellssveit, Snæfellsbær og 
Stykkishólmsbær. Kvenfélagið Gleym-
mér-ei í Grundarfirði færði skólanum 
hálfa milljón króna að gjöf sem skal 
verja til eflingar verkmennta- og list-
greina við skólann. Í afmælinu voru 

flutt tónlistaratriði sem kennararnir 
Hólmfríður Friðjónsdóttir og Krist-
björg. Hermannsdóttir fluttu. Skóla-

meistari FSN er Jón Eggert Bragason 
og aðstoðarskólameistari Hrafnhildur 
Hallvarðsdóttir. 

Skólabyggingin í Grundarfirði. 
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Vesturland
18. tBl. 3. ÁrGanGur 2014
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

Árlega velur tímaritið Frjáls verslun 100 áhrifamestu konurnar í 
íslensku þjóðlífi. Ekki eru allir sammála um niðurstöður þess 
vals, enda er þetta val en ekki kosning eða val í embætti. Ráðu-

neytisstjórar eru ekki gjaldgengir en það vekur furðu að þær konur sem 
eru formenn þingflokka á Alþingi eru á listanum, en áhrif þeirra eru ekki 
mikil öllui jöfnu og t.d. datt formaður þingflokks Framsóknar alveg óvart 
inn á þing en hún vekur helst eftirtekt fyrir að byrja flestar sínar ræður 
á: ,,Við Framsóknarmenn!” Þarna eru formenn BHM og BSRB sem ekki 
hafa vakið neina athygli en annað er með formann VR, Ólafíu Rafnsdóttur. 
Nokkrir bæjarstjórar eru á listanum, m.a. Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri 
á Akranesi en heldur er mikið í lagt að á listanum skuli vera allar konur sem 
eru bæjarstjórar eða sveitarstjórar. Það sama getur átt við konur sem eru 
fæddar með silfurskeið í munni, þær reka sín fyrirtæki sem þær fengu í arf 
ágætlega en eru margar hverjar ekki mjög áberandi. Hér vantar í hópinn 
t.d. Borghildi Sigurðardóttur, framkvæmdastjóra Fjárstoðar og Erlu Björg 
Guðrúnardóttur framkvæmdastjóra Marz, báðar mjög aktívir og áberandi 
stjórnendur. Enn nóg um það.

Mikill fjöldi lítilla sjávarþorpa og dreifing þeirra um landið á sér rætur í 
eftirsóknarverðri nálægð við fengsæl fiskimið og mikilvægi strandsiglinga 
í samgöngum og verslun á fyrri hluta 20. aldar. Mörg smærri byggðarlög 
byggðust upp í kringum vélbátaútgerð og hefðbundna fiskverkun en 
endimörkum vaxtar var náð með uppbyggingu umfangsmikillar skutt-
ogaraútgerðar og afkastamikilla frystihúsa í fjölmörgum byggðarlögum 
á 8. áratugnum. Með núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi er annars vegar 
stefnt að sjálfbærri nýtingu auðlindarinnar með úthlutun aflaheimilda og 
hins vegar hagræðingu í sjávarútvegi með frjálsu framsali slíkra heimilda. 
Það hefur leitt til eflingar stórra útgerðafyrirtækja, tæknivæðingar í veiðum 
og vinnslu, betri starfsaðstæðna, fjölbreyttra og vel launaðra nýrra starfa 
í virðiskeðjunni og umtalsverðrar arðsemi sjávarútvegs. Byggðastofnun 
vekur m.a. athygli á þessum bláköldu staðreyndum í skýrslu til sjávarút-
vegsráðherra. Fækkun starfa í veiðum og vinnslu, landfræðileg samþjöppun 
vinnslunnar og sá óstöðugleiki sem stafar af frjálsu framsali veiðiheimilda 
hefur jafnframt dregið mjög úr byggðafestu margra sjávarbyggða. Missir 
staðbundinna aflaheimilda og samdráttur í fiskvinnslu hefur haft því 
alvarlegri afleiðingar sem slíkar breytingar eru meiri og gerast hraðar, 
hlutdeild sjávarútvegs í atvinnulífinu er stærri og fjarlægð frá öðrum at-
vinnusvæðum meiri. Jafnframt felur frjálst framsal aflaheimilda í sér óvissu 
um framtíðina fyrir allar sjávarbyggðir, óháð því hvort þær hafa hagnast 
eða tapað á fyrri tilfærslum . Hagræðing í sjávarútvegi hefur þannig aukið 
á þann vanda sem almennt steðjar að fámennum byggðarlögum vegna 
hækkandi menntunarstigs og sérhæfingar á vinnumarkaði og aukinnar 
kröfu um þjónustu og fjölbreyttari möguleika á ýmsum sviðum.

 Nýlega var haldin marktæk ráðstefna á Sjávarútvegsdaginn þar sem fjallað 
var um batnandi hag útgerðar og fiskvinnslu, bjartsýni í greininni, góðar 
markaðshorfur í sölu afurða og með batnandi gæðum á fiskafurðum fylgja 
hærri verð á íslenskum fiskafurðum á erlendum mörkuðum. Í lok þessarar 
viku verða stofnuð ný samtök í sjávarútvegi og samtökunum kosinn for-
maður. Þar á að ræða um framtíð íslensks sjávarútvegs á breiðum grunni 
en m.a. eru bornar vonir til að ný samtök efli og bæti ímynd íslenskrar 
sjávarútvegsforystu á erlendri grund. Vonandi verða niðurstöður þeirra 
umræðna jákvæðar og framtíðin þá vonandi í takt við það. Nýrra samtaka 
bíður m.a. að gera kjarasamninga við sjómenn sem ekki hafa verið gerðir 
um langt skeið. Borið er við að óvissan um veiðigjald eigi þar stærstan hlut 
að máli, en ef sjávarútvegsráðherra leggur fljótlega fram lagafrumvarp þess 
efni á Alþingi kann að skapast grundvöllur til kjarasamninga í kjölfarið. Sjó-
menn, sem og þjóðin öll, á það skilið eftir efnahagshremmingar síðustu ára.

Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

Áhrifamestu konurnar 
og smærri sjávarbyggðir

Leiðari

Vökudagar á Akranesi 
til 9. nóvember
- tónleikar, sögustund, leiksýning og þjóðahátíð meðal atriða

Vökudagar bjóða uppá glæsi-
lega dagskrá en þeir hófst 
31. október og lýkur 9. nóv-

ember nk. Meðal dagskrárliða sem 
þegar hafa glatt þá sem hafa fylgst 
með þessari metnaðarfullu dagskrá, er 
viðburðurinn Fjórir turnar – fjögurra 
turna tal sem er röð viðburða í fjórum 
mismunandi turnum á Akranesi. Hver 
viðburður stóð í um hálftíma. Sá fyrsti 
var í kirkjuturninum í Görðum, þá í 
Krossvíkurvita sem í daglegu tali er 
kallaður Guli vitinn, síðan að kirkju-
turninum í Akraneskirkju og loks í 
Akranesvita á Breið. Allt voru það 
listamenn sem tengjast Akranesi á 
einhvern hátt sem sáu um atriðin. 
Lljósmyndasýning Vitans að Skóla-
braut 26 – 28 stendur til 9. nóvem-
ber. Í bókasafni Akranes var sýning 
hinna glötuðu verka sem er samsýn-
ing íslenskra og erlendra listamanna 
ásamt völdum verkum úr safneign 
Nýlistasafnsins en sýningin stendur 
til 30. nóvember nk. 

Í kvöld, 6. nóvember, er afmæl-
isdagskrá vegna 150 ára afmælis 
Bókasafns Akraness en bókasafnið 
rekur upphafi sitt til stofnunar Lestra-
félags á Akranesi en stofnfundurinn 
var í Görðum 6. nóvember 1864. 
Bókasafn Akraness er elsta stofnun 
Akraneskaupstaðar. Um kvöldið verða 
Margrét Eir og Páll Rósinkranz með 
tónleika í Gamla Kaupfélaginu. Á 
föstudeginum er sögustund í anddyri 
Tónlistarskólans sem ætluð er börnum 
á aldrinum 2 – 8 ára, um kvöldið er 
karlakórinn Hreimur með tónleika í 
Tónbergi, leiksýningin „Síðbúin rann-
sókn„í Bíóhöllinni þar sem hanskinn 
er tekinn upp fyrir Jón Hreggviðsson. 
Á laugardeginum er opnun sýningar 
í Akranesvita, en elstu deildir allra 
leikskóla Akraness komu í heimsókn á 
Breið og fengu sögulega kynningu um 

svæðið. Í framhaldinu unnu börnin 
listaverk sem þau tengdu við Breiðina. 
Um kvöldið er m.a. dansleikur 
körfuknattleiksdeildar ÍA. 

Þjóðahátíð í íþróttahúsinu
Á sunnudeginum heldur Félag nýrra 
Íslendinga Þjóðahátíð í Íþróttahúsinu 
við Vesturgötu. Margar þjóðir munu 

taka þátt með ýmsum hætti, s.s. með 
sýnishorni af þjóðarréttum sem hægt 
verður að bragða á, skemmtiatriðum 
og fleiru. Nefna má söngvara frá 
Búlgaríu, Bollywood-dansara, söngv-
ara frá Frakklandi og Írlandi, enska 
þjóðlagatónlist og afríska trommara. 
Það verður enginn svikinn af því að 
mæta þarna. 

Karlakórinn Svanir hélt tónleika á vitakaffi. 

Leikskólabörn sýna í Akranesvita. 



Glitter mottur
Verslunin Mottur.is er eini aðilinn á Íslandi sem eingöngu selur Glitter mottur.

Við bjóðum eingöngu hágæðamottur úr polyester, 
sem þýðir lengri endingu og auðveldari þrif á mottunum.

30% afsláttur 
af eldri gerðum

Mottur.is

3 stærðir
120x150, 140x200 og 170x240

Opnunartími 
13-18 alla virka daga

og 13-16 á laugardögum

Erum staðsett í 
Hokkí & Sport 

Faxafeni 8, 2 hæð 
sími 588 9930

Þú getur skoðaða fleiri 
myndir á facebook síðu 
okkar glitter mottur



MáMá  bjóða þér/ykkur á    bjóða þér/ykkur á    

Kúnnakvöld íKúnnakvöld í  

Model Model gjafahúsgjafahús  
Fimmtudaginn 6.  nóvember 

KL: 19:00-22:00 

Fjöldinn allur af 
glæsilegum tilboðum.  

Svo er líka svo gaman.  

       Ekki missa af  þessu !!!  

 --1515--30 %30 %  
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Ný Breiðafjarðarferja til Stykkishólms
Að undanförnu hefur mátt sjá ferju 

í Slippnum í Reykjavík þar sem 
verið er að mála hana og lagfæra, inn-
anborð sem utan. Á næstunni fer hún 
væntanlega vestur í Stykkishólm og 
leysir þá af hólmi eldri ferjuna. Nýja 
ferjan mun bera nafnið Baldur eins og 

fyrri ferjur. Hún er ekki mikið stærri 
en sú sem hefur verið i siglingum, 
tekur þó fleiri bíla og auðveldara 
verður að koma stórum flutninga-
bílum með tengivagni fyrir í henni 
á ferð milli Stykkishólms og Brjáns-
lækjar á Barðaströnd. 

Nýr baldur í Slippnum í reykjavík.

Fjölmörg ónýtt tækifæri 
eru til uppbyggingar í 
Borgarbyggð
Vinnustofa vegna vaxtarklasa-

verkefnis í Bogarbyggð var 
haldin í lok síðasta mánaðar. 

Verkefnið er samstarfsverkefni Há-
skólans á Bifröst, sveitarfélagsins 
Borgarbyggðar og fyrirtækja á svæð-
inu. Á vinnustofunni var farið yfir 
niðurstöðu vinnu síðustu mánuða á 
vegum skólans en tveir aðilar á vegum 
skólans hafa rætt við fjölda aðila. Á 
stofunni voru kynnt ýmis vaxtarver-
kefni í Borgarbyggð þar sem fram 
koma mörg spennandi og áhugaverð 
verkefni eru í deiglunni. Ennfremur 
var bent á ýmis verkefni sem enginn 
er að vinna að og vantar að setja í 

réttan farveg. Flest vaxtarverkefnin 
eru í ferðaþjónustu en ennfremur eru 
ýmis verkefni tengd matvælavinnslu 
og almennri þjónustu. 

Miklar umræður sköpuðust um 
verkefnin og ýmsar hugmyndir 
voru reifaðar og skýrt kom fram að 
fjölmörg ónýtt tækifæri eru til upp-
byggingar í Borgarbyggð. Mikið var 
rætt um nauðsyn þess að menn vinni 
saman og nýti þá stoðþjónustu sem í 
boði er. Á næstu vikum mun koma í 
ljós hvort sérstakur vaxtaklasi verður 
að veruleika þar sem stofnað er til 
formlegs samstarfs í kringum einstök 
vaxtarverkefni. 

Starfsmenn Háskólans á bifröst, Jón bjarni Steinsson og Hallur Jónasson 
unnu að verkefninu undir leiðsögn sérstakrar verkefnisstjórnar á vegum 
Hákólans á bifröst og borgarbyggðar. Á myndinni eru Jón bjarni Steinsson, 
Kolfinna Jóhannesdóttir, bæjarstjóri borgarbyggðar, Sigurður ragnarsson, 
sviðsstjóri viðskiptasviðs, vilhjálmur egilsson rektor og Hallur Jónasson.

Stjórnun og skipulagning heil-
brigðisstofnana og heilbrigðis- 
þjónustu fjarri heimabyggð
Jón Bjarnason fyrrum ráðherra og 

þingmaður Vestlendinga segir það 
enga framtíðarlausn að skera niður 

heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni, 
loka skurðsstofum og þjónustuverkum 
og flytja öll læknisverk á Landspítalann 
eða til Akureyrar. Það hafi verið stefna 
stjórnvalda undanfarin ár að láta heil-
brigðisstofnunum á landsbyggðinni 
blæða út og nú er sú stefna að bíða 
skipsbrot. Íbúum landsbyggðarinnar sé 
gert að fara til Reykjavíkur með ærnum 
tilkostnaði. Jón Bjarnason bendir á 
að það hafi sýnt sig að Landspítalinn 
hefi enga getu til að taka á móti stór-
auknum fjölda sjúklinga sem áður var 
sinnt á öðrum sjúkrahúsum. Hann má 
ekki hafa það sem stefnu að soga til sín 
öll læknisverk í landinu. 

„Landspítalinn á að helga sig sér-
hæfðum aðgerðum og þjónustu. Þess 
vegna þarf að halda í virkri notkun 
bæði almennri og sérhæfðri aðstöðu 
og búnaði sem er til staðar víða um 
land. Kjör heilbrigðisstarfsfólks verða 
hinsvegar að bæta og þau verði með 
þeim hætti að hægt sé bæði að manna 
vel heilbrigðisþjónustuna og þróa hana 
tæknilega. Forkastanleg er framganga 
heilbrigðisráðherra, Kristjáns Þór Júl-
íussonar, sem beitir sér fyrir að leggja 
niður heilbrigðisstofnanir í heilum 
landshlutum og sameina hreyturnar 
í eina fyrir heila landshluta. Þannig 
verður nú ein fyrir allt Vesturland, 
ein fyrir alla Vestfirði, ein fyrir allt 
Norðurland, ein fyrir Austurland og 
ein fyrir allt Suðurland. Vestfirðingar 
hafa mótmælt lokun og sameiningu 
heilbrigðisstofnana. 

Tekist var hart á um heilbrigðis-
málin, niðurskurð, lokanir og samein-
ingu heilbrigðisstofnana í ríkisstjórn 
Jóhönnu Sigurðardóttur. Fór svo að 
hluti þingflokks VG neitaði að styðja 
fjárlagafrumvarpið með þeim mikla 
niðurskurði til heilbrigðismála sem þá 
var boðaður og formenn stjórnarflokk-
anna vildu. Áform um lokanir fjölda 
heilbrigðisstofnana voru stöðvaðar 
í ríkisstjórn og af hluta þingmanna 
VG samkvæmt atkvæðagreiðslum frá 
þeim tíma. Það er því hálf hrokafullt 

að heyra fyrrverandi formann og vara-
formann fjárlaganefndar í ríkisstjórn 
Jóhönnu að berja sér á brjóst í hinni 
alvarlegu stöðu sem heilbrigðismálin 
eru í nú. Þau veittust m.a. á sínum tíma 
með fúkyrðum að þjóðkirkjunni og 
biskupi sem þá hvatti til þjóðarstuðn-
ings við Landspítalann. Það virðist því 
miður hafa skipt litlu máli hver fer með 
stjórnvölinn í ríkisstjórn síðust árin. 
Staðreyndin er sú að síðan 2003 hefur 
heilbrigðiskerfið smátt og smátt verið 
holað að innan. Brautin hefur verið 
rudd fyrir einkavæðingu, niðuskurð, 
lokanir og órökstuddar sameiningu 
stofnana. Hugtakinu heilbrigðisþjón-
ustu var breytt í heilbrigðisrekstur, 
„segir Jón Bjarnason. 

Þingsályktunartillaga um 
þátttöku sveitarfélaga og 
starfsmanna
Á síðasta kjörtímabili lögðu þing-
mennirnir Ásmundur Einar Daða-
son, Gunnar Bragi Sveinsson, Eygló 
Harðardóttir, Birkir Jón Jónsson, Sig-
urður Ingi Jóhannsson og Guðfríður 
Lilja Grétarsdóttir fram þingsályktun-
artillögu um beina þátttöku sveitar-
félaga og starfsmanna heilbrigðis-
stofnana í skipulagningu og stjórnun 
heilbrigðisþjónustu í heimabyggð. 
Þar segir m.a. : „Alþingi ályktar að 
fela velferðarráðherra að undirbúa 

og leggja fyrir næsta þing frumvarp 
til laga sem tryggi beina þátttöku 
fulltrúa sveitarfélaga og starfsmanna 
heilbrigðisstofnana í skipulagningu 
og stjórnun heilbrigðisþjónustu á 
þjónustusvæði viðkomandi heil-
brigðisstofnunar. Markmiðið með 
frumvarpinu verði að auka íbúa- og 
atvinnulýðræði og að sjónarmið og 
óskir heimamanna og starfsmanna 
heilbrigðisstofnana ráði meiru en nú 
er þegar heilbrigðisþjónusta er skipu-
lögð og þjónustu forgangsraðað. Fyrir 
starfsemi Landspítalans er mikilvæg 
öflug heilbrigðisþjónusta á lands-
byggðinni og í nærsamfélagi fólks-
ins. Jafnframt er öllum miklvægt að 
hafa tæknivæddan Landspítala og gott 
sér menntað fagfólk, staðsettan við 
innanlandsflugvöllinn. Það er þörf á 
þjóðarsátt um endurskoðað skipulag, 
forgangsröðun og fjármagn til heil-
brigðisþjónustu landsmanna.“

Hvar eru efndirnar? Í þessum hópi 
þingmanna eru nú þrír þeirra ráð-
herrar, og einn þingmaður Norðvest-
urkjördæmis svo nú er þeirra valdið. 
Íbúar Vesturlands gætu spurt hvað hafi 
breyst með setu í ríkisstjórn og með 
stuðningi við ríkisstjórnina en íbúar 
sjá fram á lokun heilbrigðisstofnana 
og stjórnun þjónustunnar færða frá 
fólkinu á einn stað fjarri þeirra heima-
byggð. 

Heilbrigðisstofnun vesturlands í Stykkishólmi og sjúkrahúsinu á staðnum er nú 
stjórnað frá Akranesi. Stjórnendur sjást þar nánast aldrei, sáralítið samband 
er við starfsmenn um framtíðarsýn eða daglegan rekstur sem getur ekki leitt 
til annars en vandræða eða jafnvel ófarnaðar. bein aðkoma starfsmanna og 
sveitarfélagsins að stjórnun stofnunarinnar er engin. 



REYK JAVÍK NATURA REYK JAVÍK MARINA í  KEFLAVÍK FLÚÐIR VÍK KLAUSTUR HÉRAÐ AKUREYRI HAMAR

Borðapantanir í síma 433 6600 eða á hamar@icehotels.is

Dýrindis veisluréttir á rómuðum veitingastað Icelandair hótel Hamars með stórbrotnu útsýni yfir Borgarfjörðinn.
Jólahlaðborð, gisting í tveggja manna herbergi og morgunverður. Verð: 16.900 kr. á mann.

Hugljúf 
hátíðarstemning
á Icelandair hótel Hamri
Við verðum á rólegum og rómantískum nótum og 
bjóðum upp á fjölbreytt og glæsilegt jólahlaðborð 
öll föstudags- og laugardagskvöld frá 21. nóvember 
til 6. desember. Verð: 8.500 kr. á mann

Ljúf lifandi tónlist verður leikin yfir borðhaldinu. 
Njótið tvö saman, með stórfjölskyldunni eða í 
góðra vina hópi.

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 259.900,- án fylgihl. - áður 359.900
kr. 299.900,- m/fylgihl. - áður 399.900

VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 6,0 m²
kr. 239.900,- án fylgihl. - áður 299.900
kr. 269.900,- m/fylgihl. - áður 329.900

45 mm bjálki / Tvöföld nótun

*Verönd fylgir ekki

volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA -
ÚTSALA Á GARÐHÚSUM

VH
/1

4-
05

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Allt að 
25% afsláttur

 líka af öðrum 
garðhúsum sem til eru 

á lager

Stendur til 30.11.2014 · Allt á að seljast · Fyrstur kemur fyrstur fær

Verð án fylgihluta

Tilb. kr. 359.900* - áður 449.900*

Verð með fylgihlutum

Tilb. kr. 459.900* - áður 549.900*

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 9,9 m²

www.volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 149.900,- án fylgihl. - áður 169.900
kr. 169.900,- m/fylgihl. - áður 199.900

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
kr. 159.900,- án fylgihl. - áður 189.900
kr. 189.900,- m/fylgihl. - áður 219.900

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 259.900,- án fylgihl. - áður 359.900
kr. 299.900,- m/fylgihl. - áður 399.900

TILBOÐ - GARÐHÚS 6,0 m²
kr. 239.900,- án fylgihl. - áður 299.900
kr. 269.900,- m/fylgihl. - áður 329.900

Lækaðu 
völundarhús.is

á Facebook
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Leyndardómar 
vetrarferðar 
um Ísland
- nýr áfangi Share the Secret, vetrarherferð markaðsverkefnisins Ísland – allt árið

Nýr áfangi vetrarherferðar 
markaðsverkefnisins Ís-
land – allt árið hófst nýlega 

með birtingu á nýju myndbandi á vef 
Youtube. Gerð myndbandsins hefur 
þegar vakið mikla athygli en 100 þús-
und aðdáendur Íslands settu saman 
ferðaáætlun fyrir einn heppinn ferða-
mann sem valinn úr hópi um 4500 um-
sækjenda síðastliðinn vetur. Ferðamað-
urinn heppni er Jennifer Asmundson, 
matreiðslumeistari frá Bandaríkjunum, 
en hún er af íslensku bergi brotin. Afi 
Jennifer fluttist ungur til Ameríku og 
hafði sagt henni sögur af landi og þjóð 
þegar hún var barn. Þetta var hennar 
fyrsta ferð til Íslands. „Þetta er ótrúlegt 
tækifæri,“ sagði Jennifer við komuna til 
landsins. „Afi minn var Íslendingur. 
Hann dó þegar ég var ung, áður en 
hann gat kennt mér neitt um tungu-
málið, eða íslenskar matarhefðir. Ég er 
mjög spennt að fræðast um Ísland, og 
læra um jarðhita og íslenskar matar-
venjur og uppgötva leyndarmál Íslands 
frá fyrstu hendi.“

Myndbandið nefnist á ensku „The 
Ultimate Secret Tour“ og lýsir ferðalagi 
Jennifer um Ísland og þeim leyndar-
dómum sem hún uppgötvaði hérlendis. 
Myndbandið er hluti af „Share the 
Secret“ herferð Ísland – allt árið sem 
upprunalega var sett af stað haustið 
2013 undir formerkjum Inspired by 

Iceland. Herferðin byggir á því að nýta 
staðbundna þekkingu Íslendinga og hið 
glögga auga erlendra gesta til að benda 
á að Ísland búi yfir fjölda ýmis konar 
ævintýra um land allt til viðbótar við 
þau sem þegar eru hvað þekktust, og 
hafa ef til vill ekki enn komist á kortið 
hjá erlendum ferðamönnum. 

Á ferðalaginu fékk Jennifer að 
upplifa ýmis ævintýri sem rúmlega 
100.000 fararstjórar á samfélagsmiðlum 
Inspired by Iceland völdu fyrir hana. 
Má þar nefna hellaskoðun, jeppaferðir, 
listasöfn, sundlaugar, vélsleðaferðir á 
jöklum, sjósund, og mikilfengna fossa 
sem voru meðal viðfangsefna sem 
Jennifer fékk að upplifa, auk þess sem 
hún fékk að njóta íslenskrar matar-

gerðar, sem henni sem matreiðslumeist-
ara þótti með eindæmum góð. „Það er 
afar mikilvægt fyrir okkur Íslendinga 
að halda áfram að skapa tækifæri til 
að draga úr þeirri árstíðarsveiflu sem 
hefur einkennt íslenska ferðaþjónustu, 
og nýta þannig innviði og mannauð 
með jafnari hætti yfir árið en nú er 
gert“ segir Inga Hlín Pálsdóttir, for-
stöðumaður ferðaþjónustu og skapandi 
greina hjá Íslandsstofu. „Markaðsstarf 
okkar gengur út á það að kynna Ísland 
á erlendum mörkuðum sem ákjós-
anlegan áfangastað allan ársins hring 
með sérstakri áherslu á vetrartímann. 
Þannig styðjum við best við þá atvinnu-
grein sem aflar hvað mestra tekna fyrir 
þjóðarbúið næst á eftir sjávarútvegi.“

Sérkennileg náttúra eins og blasir við þegar ekið er um Heydal og fram hjá 
Oddstaðavatni getur verið hluti leyndardómanna sem blasa við þeim sem 
njóta vetrarferða um náttúru Íslands. 

Hamar er framsækið 
málm- og véltæknifyrirtæki
- krafa um viðhalds- og viðgerðarþjónustu í hæsta gæðaflokki

Hamar ehf. er í dag eitt áreið-
anlegasta og framsæknasta 
þekkingarfyrirtæki á sviði 

málm og véltækni hér á landi. Öflug 
starfsemi er á Grundartanga, en 
einnig á Akureyri, Eskifirði, Þórshöfn 

og í Kópavogi. Á liðnum árum hefur 
mannauður og fjölbreytileiki í verk-
efnum aukist til muna og við rekum í 

dag fimm fastar starfstöðvar og þjón-
ustuverkstæði hringinn í kringum 
landið. Hamar ehf. leggur áherslu á að 
þjónusta viðskiptavini á sviði málm 
og véltækni, allt frá vöruhönnun til 
framleiðslu, jafnt nýsmíði sem og 
viðhaldsverkefni. Þegar kemur að 
reglubundnu viðhaldi og þjónustu 
í málmiðnaði er Hamar ehf. afar 
sterkur kostur fyrir þau fyrirtæki sem 
krefjast þess að fá örugga og skjóta 
þjónustu og þá óháð staðsetningu. 
Hamar ehf. hefur öfluga sérfræðinga 

og starfsfólk með víðtæka og góða 
reynslu á öllum sérsviðum fyrirtæk-
isins, helstu verkefni má finna á eft-
irfarandi sviðum: 
•	Vél	og	málmsmíði	fyrir	sjávarútveg
•	Vél	og	málmsmíði	fyrir	matvæla-

iðnað
•	Vél	og	málsmiði	fyrir	stóriðju
•	Alhliða	þjónusta	fyrir	tjakkasmíði	

og tjakka viðgerðir
•	 Sérhæft	renniverkstæði	fyrir	alhliða	

rennismíði hvort sem unnið er með 
málm eða önnur efni. 

Hamar er með öfluga og vaxandi starfsemi á Grundartanga í Hvalfirði.Sýningarbás Hamars á sjávarútvegssýningunni í Kópavogi vakti verðskuldaða athygli. 

Kirkja mánaðarins: 

Kolbeinsstaðakirkja
Kolbeinsstaðakirkja er í 

Staðarstaðarprestakalli í 
Vesturlandsprófastdæmi. 

Hún var byggð úr steinsteypu 1933 
og vígð 1934 en Þórarinn Ólafsson 
var yfirsmiður. Meðal góðra gripa 
kirkjunnar er silfurkaleikur frá 14. 
-15. öld, altaristafla eftir Brynjólf 
Þórðarson, listmálara, patína og 
brauðöskjur frá 1725, gotneskt 
Kristslíkneski úr kopar og forna 
koparstjakar. Skírnarskálin er frá 

1732 og útskorinn umbúnaður 
hennar er eftir Friðrik Friðleifsson. 

Katólsku kirkjurnar voru helg-
aðar Guði, Maríu guðsmóður, Pétri 
postula, Magnúsi eyjajarli, heilögum 
Nikulási, heilögum Dóminíkusi og 
öllum heilögum mönnum. Kol-
beinsstaðir voru prestssetur til 1645, 
þegar sóknin var lögð til Hítarnes-
þinga og síðar Sölulholtsprestakalls. 
Prestur á Staðarstað er sr. Páll Ágúst 
Ólafsson. 

KOLbeINSSTAÐAKIrKJA. Athygli vekur hlaðinn veggur utan garðsins sem 
auðveldar aðgengi að kirkjunni, en hleðslan er auk þess listavel gerð. 



96.  Nóvember 2014

Prestsembætti á Akranesi 
laust til umsóknar
Biskup Íslands, Agnes Sigurðar-

dóttir, hefur auglýst laust til 
umsóknar embætti prests í 

Garðaprestakalli á Akranesi, Vestur-
landsprófastsdæmi frá 1. janúar 2015 
en skipað verður í embættið til fimm 
ára. Í Garðaprestakalli er ein sókn, 
Akranessókn, með tæplega 7000 íbúa 
og eina kirkju, Akraneskirkju. Sóknar-
prestur á Akranesi er sr. Eðvarð Ing-
ólfsson sem hefur þjónað þar síðan 1. 
desember 1997. 

„Þegar ég kom til starfa á Akranesi 
voru íbúar um 5.100 svo þeim hefur 
fjölgað að jafnaði um liðlega 100 á ári. 
Þetta verða söguleg tímamót því það 
hafa aldrei fyrr verið starfandi tveir 
prestar á Akranesi á sama tíma. Um-
sóknarfrestur er til 2. desember nk. 
Valnefnd velur prestinn samkvæmt 
starfsreglum um val og veitingu 
prestsembætta og er stuðst við ráð-
gjafa í öllu umsóknarferlinu. Prófastur 
Vesturlandsprófastdæmis, Þorbjörn 
Hlynur Árnason á Borg stýrir störfum 
valnefndarinnar, „segir sóknar-
presturinn, sr. Eðvarð Ingólfsson. 

Við val á presti verður m.a. hæfni 
í mannlegum samskiptum lögð til 

grundvallar svo og reynsla af barna- 
og unglingastarfi. Heimilt er að óska 
eftir því að almennar prestskosningar 

fari fram. Einnig er vísað til laga um 
jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 
karla. 

AKrANeSKIrKJA. Framan við hana stendur sóknarpresturinn, sr. eðvarð 
Ingólfsson. 

Verkalýðsfélag Akraness: 

Skiptir miklu máli fyrir verkalýðshreyfinguna
hvað einstaklingur þarf í lágmarksframfærslu
Á nýafstöðnu þingi ASÍ gagn-

rýndi Vilhjálmur Birgisson, 
formaður Verkalýðsfélags 

Akraness harðlega þá vegferð sem 
ASÍ hefur verið á hvað kjaramál 
varðar og þá samræmdu láglauna-
stefnu sem farið hefur verið eftir í 
tveimur síðustu samningum verka-
fólks og iðnaðarmanna. Í ræðu sinni 
fór hann meðal annars yfir það 
hvernig Samtök atvinnulífsins og 
forysta ASÍ reyna að telja almenn-
ingi í trú um að ætið sé samið um 
langmestu launahækkanir til handa 
þeim tekjulægstu og sagði „rétt að 
ítreka það að prósentur segja ekki 
nema hálfan sannleikann þegar 
fjallað er um launahækkanir hópa 
og prósentur eru algerlega til þess 
fallnar að blekkja íslenskt verkafólk. 
Það sem skiptir launafólk mestu máli 
er hversu margar krónur það fær í 
sitt launaumslag, ekki prósentur. Það 
liggur fyrir að ef 1 króna er sett ofan 
á aðra krónu þá er það hækkun upp 
á 100%. Prósentur blekkja og það 
er grátbroslegt þegar forsvarsmenn 
Samtaka atvinnulífsins og reyndar 
fleiri standa og öskra hátt og skýrt: 
lágmarkslaun hafa hækkað mest og 
reka svo út kassann og segja að okkur 
hefur tekist að verja kaupmátt lægstu 
launa. „

Vilhjálmur fór einnig yfir þróun 
lágmarkslauna frá árinu 1998 og 
bar saman við launaþróun forstjóra 
nokkurra stórfyrirtækja. „Í fyrsta 
lagi voru lágmarkslaun á Íslandi árið 

1998 um 70.000 krónur en núna 16 
árum seinna eru þau komin upp í 
214 þúsund krónur á mánuði sem 
gerir hækkun uppá 206%. Á bakvið 
þessi 206% er krónutöluhækkun sem 
nemur einungis 144.000 krónum á 

16 árum sem þýðir að lágmarkslaun 
hafi hækkað að meðaltali um 9.000 
kr. á ári þessi 16 ár en næstráðendur 
íslenskra fyrirtækja hækkuðu um 
600.000 kr. á mánuði bara á árinu 
2013. Málið er líka að við förum ekki í 

Bónus eða aðrar verslanir og greiðum 
með prósentum, við borgum með 
krónum,“ sagði Vilhjálmur. 

Lágmarksframfærsla
Fyrir liggur þingsályktunartillaga á 
Alþingi frá Elsu Láru Arnardóttur 
Framsóknarflokki og þingmanni 
Norðvesturkjördæmis um útreikn-
ing á nýjum neysluviðmiðum fyrir 
íslensk heimili. Verkalýðsfélag Akra-
ness hefur skilað umsögn vegna 
þessarar tillögu og fagnar henni 
enda byggir hún á því að finna út 
með afgerandi hætti hver raunveru-
leg neysluviðmið íslenskra heimila 
eiga að vera. 

Verkalýðsfélag Akraness telur það 
skipta miklu máli fyrir verkalýðs-
hreyfinguna að fá nákvæma tölu um 
hvað einstaklingur þarf í lágmarks-
framfærslu á mánuði því það hlýtur 
að vera stefna aðila vinnumarkaðar-
ins að lágmarkskjör á Íslandi dugi að 
lágmarki fyrir framfærslukostnaði 
hvers mánaðar fyrir sig. Verkalýðs-
félag Akraness samþykkti á nýaf-
stöðnu þingi ASÍ tillögu er laut að 
því að hækka þurfi lágmarkslaun 
á Íslandi þannig að þau dugi fyrir 
lágmarksframfærslu en félagið telur 
það morgunljóst að að lágmarkslaun 
í dag dugi engan veginn fyrir lág-
marksframfærslu sem hið opinbera 
hefur gefið út. 

Ný neysluviðmið
Í þingsályktunartillögu Elsu Láru 

Arnardóttur segir m.a. : „Alþingi 
ályktar að fela félags- og húsnæð-
ismálaráðherra að hefja vinnu við 
útreikning nýrra neysluviðmiða fyrir 
íslensk heimili. Útreikningarnir verði 
gerðir í samráði við hlutaðeigandi 
aðila. Í nýjum neysluviðmiðum verði 
tekið tillit til þeirra þátta sem nú-
verandi neysluviðmið byggjast á en 
auk þess verði húsnæðiskostnaður 
tekinn með. Í því samhengi verði 
horft til mismunandi búsetuforma 
og staðsetningar húsnæðis. Með 
húsnæðiskostnaði er átt við allan 
kostnað sem fellur til vegna eigin 
húsnæðis og leiguhúsnæðis. Með 
tillögu þessari er lagt til að ráðist 
verði í að endurskoða útreikning 
neysluviðmiða fyrir íslensk heimili. 
Vakin er athygli á því að það er yfir-
lýstur tilgangur með smíði neyslu-
viðmiða að veita heimilum í landinu 
aðgang að viðmiðum til hliðsjónar 
við áætlun eigin útgjalda. Auk þess 
geta slík viðmið komið að notum við 
fjárhagsráðgjöf fyrir einstaklinga og 
verið til hliðsjónar þegar teknar eru 
ákvarðanir um fjárhæðir sem tengjast 
framfærslu. Litið hefur verið svo á að 
neysluviðmið séu ekki endanlegur 
mælikvarði á hvað telst nægjanleg 
neysla einstakra heimila né dómur 
um hvað einstakar fjölskyldur þurfa 
sér til framfæris Sníða þarf vankanta 
af núverandi neysluviðmiðunum til 
að þau geti orðið nákvæmur mæli-
kvarði á hvað telst nægjanlegt til 
framfærslu fjölskyldu.“

vilhjálmur birgisson, formaður verkalýðsfélags Akraness ávarpar nýafstaðið 
þing ASÍ, tæpitungulaust að vanda. 

Hvað merkir nafnið 
Kvígindisfjörður? 
Kvígindisfjörður er fjörður sem 

gengur norður úr Breiðafirði 
milli Skálmarfjarðar og Kolla-

fjarðar og var samnefndur bær í botni 
hans fyrr á tímum. Kvígandafjörður er 
hann nefndur í Landnámabók (Íslenzk 
fornrit I, 168-170). Orðið kvígindi (hk) 
merkir „ungir nautgripir,“ skylt orðunum 
kvíga og kvígur (kk)‚ „bolakálfur.“  
(Ásgeir Blöndal Magnússon, 527). 

Nokkur örnefni og bæjanöfn á 
landinu hafa kvígindi að forlið, Kvíg-
indisá, Kvígindisdalur, Kvígindisfell á 
mörkum Árnessýslu og Borgarfjarðar-
sýslu, nálægt Uxahryggjaleiðl og Kvíg-
indisfjöll. Þessi nöfn er að finna í öllum 
landshlutum nema á Suðurlandi. Eldra 
nafn á Garðsárdal í Eyjafirði var Kvíg-
indisdalur, svo að dæmi sé nefnt. 

Kvígindisfjörður. Þar var búið langt fram á síðustu öld. 
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Burtu 
með 
lúsina!
Því miður reyndist nauðsynlegt 

að hengja upp þessa beiðni í 
anddyri Brekkubæjarskóla á 

Akranesi. Lúsin er auðvitað vágestur 
en með þrifnaði og eftirliti er auðveld-
lega hægt að vinna bug á henni. Hún 
er einfaldlega óvelkomin í hár grunn-
skólabarna. 

Samstaða á Alþingi um forgangs-
röðun í þágu umferðaröryggis
Vilhjálmur Árnason, þing-

maður Sjálfstæðisflokksins, 
hóf fyrir skömmu sérstaka 

umræðu um umferðaröryggismál á 
Alþingi. Kom þar fram að kostnaður 
samfélagsins vegna umferðarslysa væri 
mikill, bæði félagslega og fjárhagslega. 
Á síðasta ári létust 15 í umferðinni, 
177 slösuðust alvarlega og 1040 minni-
háttar eða 1232 einstaklingar. Á sama 
tíma urðu 12.300 manns fyrir áfalli, þ. 
e. aðstandendur þessara einstaklinga. 
Útreikningar sýna að þetta eru á milli 
40 og 50 milljarðar króna í peningum 
fyrir utan samfélagslega þáttinn sem 
slysin kosta. 

Almenn samstaða var meðal þing-
manna að auka þyrfti fjármagn til 
samgöngumála með áherslu á um-
ferðaröryggi og að það mætti gera 
með aukinni forgangsröðun við gerð 
fjárlaga og nýrra leiða í fjármögnun, 
til dæmis í samvinnu við einkaaðila og 
lífeyrissjóði. Þá voru líka til umræðu 

aðgerðir í umferðaröryggismálum 
sem þyrftu ekki að kosta mikið eins 
og betri umferðarmerkingar og aukið 

eftirlit með því að flytja umferðareftirlit 
Samgöngustofu til lögreglunnar, en það 
myndi margfalda sýnileika lögreglu. 

bílaumferð er víða mikil, einnig í fámennari byggðarlögum. vegna fram-
kvæmda á borgarfjarðarbrú í sumar myndast þar stundum mikil umferð-
arteppa. Hefði ekki mátt vera með þessar framkvæmdir á öðrum árstíma? 

„Mikilvægt að rödd 
ungs fólks heyrist”
- segir Bergþóra Sveinsdóttir,  
formaður ungmennaráðs íslenskra skáta

„Það er virkilega gefandi og 
lærdómsríkt að vera innan um 
svona mikið af metnaðarfullu 

ungu fólki sem hefur einlægan áhuga 
á að gera skátahreyfinguna betri. Það 
var sérstaklega mikill innblástur fyrir 
mig til að móta markmið og starf nýja 
ungmennaráðsins okkar,“ segir Berg-
þóra Sveinsdóttur sem nú í ágúst sótti 
alþjóðlegt ungmennaþing skáta. All-
nokkur skátafélög starfa á Vesturlandi 
og starfið býsna fjölbreytt. 

Bergþóra er formaður ungmenna-
ráðs íslenskra skáta sem kjörið var 
á Skátaþingi í vor í fyrsta sinn. Hún 
segir heimsþingið hafa boðið upp á 
gott tækifæri til að læra af öðrum 
og ræða saman margvísleg málefni 
er snerta ungt fólk í heiminum í 
dag. Einnig voru gerðar margvís-
legar breytingar á framtíðarsýn og 
áherslum alþjóðabandalags skáta 
næstu þrjú árin. Ungmennaþing skáta 
(World Scout Youth Forum) er haldið 
af alþjóðabandalagi skáta (World Org-
anization of the Scout Movement – 
WOSM) og var það tólfta þingið sem í 
ár var haldið í Slóveníu 4. – 7. Ágúst sl. 
Ungmennaþingið er haldið í tengslum 
við heimþing WOSM til gefa ungu 
fólki sterkari rödd innan hreyfingar-
innar. Bergþóra segir að margt af 
því sem samþykkt var á ungmenna-
þinginu hafi einnig verið samþykkt á 
heimsþingi skáta. Samþykktar voru 
þingsályktunartillögur sem fjölluðu 
meðal annars um mannréttindi og 
skátaheitið. 

„„Við unnum saman með okkar 
eigin bandalögum og náðum mark-

miðum okkar. Það má því að segja að 
við höfum náð að vinna nokkra sigra. 
Hins vegar eru þeir smáir samanborið 
við þá sem við þurfum að ná í kom-
andi framtíð, en góðir hlutir gerast 
hægt. Það er frábært að WOSM leggi 
áherslu á að rödd ungs fólks heyrist 
og ég finn að það er mjög mikilvægt 
en það er alltaf hægt að bæta og gera 
hlutina enn betur. Það er alltaf upp-
lifun að taka þátt í alþjóðlegum við-
burðum innan skátahreyfingarinnar 
og alltaf er maður að stíga út fyrir 
þægindahringinn. Fyrir mig var þetta 
mjög lærdómsríkt bæði sem formaður 
ungmennaráðs BÍS og sem mann-
eskju, fyrir utan hvað maður kynnist 
ótrúlega mikið af fólki og eignast vini 
sem maður heldur sambandi við út 
ævina,“ segir Bergþóra Sveinsdóttir. 

Skátakórinn með 
nýjan stjórnanda
Skátakórinn hefur fengið nýjan 
stjórnanda, Guðlaug Viktors-
son, en hann er nýlega kominn úr 
mastersnámi í Danmörku í ryþmískri 
kórstjórn, sem leggur áherslu á rokk, 
popp og dægurlög. Guðlaugur, eða 
Gilli eins og hann er oft kallaður, 
hefur áratuga reynslu af kórstjórn. 
Nýir félagar eru velkomnir en hann 
hefur æft í Hraunbyrgi, skátaheimili 
Hraunbúa í Hafnarfirði. Nýi stjórn-
andi Skátakórsins hefur áratuga 
reynslu af kórstjórn, en hann hefur í 
rúm 20 ár starfað sem kórstjóri, m.a. 
með Kór Menntaskólans í Reykjavík, 
Lögreglukór Reykjavíkur og Karlakór 
Keflavíkur. 

bergþóra Sveinsdóttir. 
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Í þjónustu við 
sjávarútveginn 

síðan 1927

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi: 

Jens Garðar Helgason
kosinn formaður
Stofnfundur Samtaka fyrirtækja 

í sjávarútvegi fór fram föstu-
daginn 31. október sl. Ræðu-

menn úr ólíkum greinum útvegarins 
vörpuðu ljósi á breiða skírskotun 
greinarinnar og mikilvægi hennar fyrir 
atvinnulíf og samfélag undir yfirskrift-
inni: „Samkeppnisfærni fyrirtækja í 
sjávarútvegi. ” Fundarstjóri var Erla 
Ósk Pétursdóttir, framkvæmdastjóri 
Codland í Grindavík. Meðal ræðu-
manna var Birna Einarsdóttir, for-
stjóri Íslandsbanka sem nefndi erindi 
sitt „Allir á árarnar” og Björgólfur 
Guðmundsson formaður Samtaka 

atvinnulífsins sem ræddi um tæki-
færi í sjávarútvegi. Áður höfðu farið 
fram aðalfundir LÍÚ og SF þar sem 
samþykkt var samruni þessara félaga 
í hin nýju samtök, Samtök fyrirtækja 
í sjávarútvegi, SFS. 

Adolf Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Gullbergs ehf. á Seyðis-
firði, hafði tilkynnt stjórn LÍÚ að hann 
gæfi ekki kost á sér til áframhaldandi 
formennsku í sambandinu. Adolf 
hefur verið formaður stjórnar LÍÚ 
frá árinu 2008, eða í sex ár. Á stofn-
fundi SFS var Jens Garðar Helga-
son, fframkvæmdastjóri Fiskimiða á 

Eskifirði kosinn formaður. Sigurður 
Ingi Jóhannsson, sjávarútvegsráð-
herra ávarpaði fundinn og sagði m.a. 
; „Í sameiningu ættum við að vinna 
að ímynd íslensks sjávarútvegs. Eitt 
af þeim atriðum sem veruleg áhrif 
getur haft á stöðu okkar og ímynd á 
alþjóðavettvangi er afstaða og framlag 
til umhverfisverndar. Hér gætum við 
kannski gert betur. Valhæfni veiða-
færa eykst og þekking okkar á þeim 
einnig. Öflug íslensk tæknifyrirtæki 
hafa þróað lausnir sem bæði eru hag-
kvæmar umhverfi og fyrirtækjum. Hér 
er vel að verki staðið.“
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Guðmundur Smári Guðmundsson, framkvæmdastjóri Guðmundar runólfssonar 
í Grundarfirði á tali við margréti Jónínu Gísladóttur.

ólafur rögnvaldsson, framkvæmdastjóri Hraðfrystihúss Hellissands sat bæði 
síðasta aðalfund LÍÚ og stofnfund SFS. Hraðfrystihús Hellissands hf.  er eitt 
stærsta útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækið í Snæfellsbæ, með aðsetur á 
Hafnarbakka 2, rifi. Starfsfólk hjá fyrirtækinu eru um sjötíu talsins. Þar af 
starfa fimmtíu manns við framleiðslustörf í verkuninni og tuttugu manns á 
sjó. Fyrirtækið gerir út tvö skip, Örvar og rifsnes.Snæfellingar í fundinum.



Fjölbrautaskóli Vesturlands

Fjölbrautaskóli Vesturlands                         Sími: 433-2500
Vogabraut 5                            Heimasíða: http: www.fva.is
300 Akranesi                        Tölvupóstur: skrifstofa@fva.is

Innritun vegna vorannar 2015
er hafin og henni lýkur

30. nóvember.

Hægt er að skila inn umsóknum rafrænt á menntagatt.is

Nánari upplýsingar á heimasíðu skólans og á skrifstofu.
Laus pláss eru á heimavist  á vorönn 2015.

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. 

LAGNALAGINN, 
PÍPARINN ÞINN

Fagmennska  • Snyrtimennska  • Áreiðanleiki  • Traust

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

Sími : 774-7274 (7-PÍPARI)
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Miklar bygginga-
framkvæmdir í 
Grundarfirði
Á fundi skipulags og umhverfis-
nefndar Grundarfjarðarbæjar var 
lögð fram umsókn um byggingarleyfi 
frá Guðlaugu Sturlaugsdóttur fyrir 
15ferm. smáhýsi á lóð Hamrahlíðar 
2 samkvæmt gr.2.3.5 liður G í 
byggingarreglugerð. Samþykki ná-
granna fylgdi með umsókninni. 

Skipulags- og byggingarfull trúi 
hefur samþykkt erindið.

Gunnar Kristjánsson sækir um 
að innrétta íbúðir við Hrannar-
stíg 5, neðri hæð, íbúðir 101 og 
102, samkvæmt uppdráttum frá 
Tækniþjónustu Gunnars Indriða-
sonar. Skipulags- og umhverfis-
nefnd samþykkir erindið og felur 
skipulags- og byggingarfulltrúa að 
gefa út byggingarleyfi að uppfylltum 
skilyrðum.

Kamski ehf. hefur sótt um lóðina 
við Nesveg 4b sem er viðbygging 
við hótel. Skipulags- og umhverfis-
nefnd samþykkir erindið, þar sem 
fyrir liggur samningur milli Olíu-
dreifingar ehf. og Hótel Framnes ehf. 
Skipulags- og umhverfisnefnd hefur 
óskað eftir að Olíudreifing skili inn 
lóð við Nesveg 4b skriflega.

Gísli Ólafsson sækir um sam-
einingu lóða á grundvelli núver-
andi skipulags. Lóðir Nesvegar 4b 
og Nesvegar 6, þar sem til stendur 
að stækka hótelbygginguna. Með 
umsókninni fylgir bréf dags.26.
maí 2014, samningur dags. 25 júní 
2014 og uppdrættir dags.09.01.2013. 
Skipulags- og umhverfisnefnd sam-
þykkir að Hótel Framnes láti gera 
deiliskipulag þar sem lóðir Nes-
vegar 6 og 4b verða sameinaðar. 
Deiliskipulagið verði unnið sam-
kvæmt gildandi skipulagslögum. 
Í deiliskipulaginu skal koma fram 
hvernig Hótel Framnes hyggst leysa 
bílastæðamál við hótelið og skal 

gera ráð fyrir a.m.k. einu bílastæði 
á hverja 50 m2 húsnæðis.

Nesvegur 12 er í eigu Grundar-
fjarðarbæjar en Olíudreifing ehf. er 
með lóðina samkvæmt þjóðskrá, en 
gera þarf nýja lóðarleigusamning.

Tækifæri háskóla-
stofnanna í 
Borgarbyggð
Á fundi Byggðaráðs Borgarbyggðar 
2. október sl. voru kynntar hug-
myndir sveitarstjóra, Kolfinnu Jó-
hannesdóttur, um að Borgarbyggð 
standi fyrir ráðstefnu um tækifæri 
háskóla og háskólastofnana í Borg-
arbyggð. Samþykkt var að fela sveit-
arstjóra að vinna að undirbúningi 
og gera tillögur um samstarfsaðila. 
Samþykkt var að styðja Sauðamessu 
2014 um 200 þúsund krónur auk 
þess sem leyft er að nota Hjálmaklett 
endurgjaldslaust eftir hádegi á föstu-
degi og fram til kl. 18:00 á laugardag. 
Kostnaður verður tekinn af liðnum 
hátíðahöld á fjárhagsáætlun. Rætt 
var um siðareglur Borgarbyggðar en 
sveitarstjórn skal taka þær til endur-
skoðunar í upphafi kjörtímabils.Rætt 
um umhirðu og umgengni á athafna-
svæðum í Borgarbyggð. Samþykkt 
var að fela umhverfis-, skipulags- og 
landbúnaðarnefnd að koma með til-
lögur og aðgerðaráætlun um um-
hverfisátak og leiðir til að sameina 
krafta sveitarfélagins, fyrirtækja og 
íbúa til bættrar umgengni.

Útilistarverk 
í Brákarey
Byggðaráð Borgarbyggðar ræddi 
nýlega um hugmyndir sem komnar 
eru um útilistarverk í Brákarey. Höf-
undar verksins eru Áslaug Harðar-
dóttir, Ólöf Davíðsdóttir og Sverrir 
Björnsson. Samþykkt var að óska 
eftir kynningafundi fyrir sveitar-

stjórn og umhverfis-, skipulags- og 
landbúnaðarnefnd Borgarbyggðar.

Fjármál Stykkis-
hólmsbæjar ekki í 
samræmi við fjár-
hagsáætlun 2013
Á fundi bæjaráðs Stykkishólmsbæjar 
nýverið var lagt fram bréf Eftirlits-
nefndar með fjármálum sveitarfélaga. 
Í bréfinu kemur fram að eftirlits-
nefndin hafi farið yfir ársreikninga 
Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2013. 
Í ljósi þeirrar jafnvægisreglu sem 
í gildir er um fjármál sveitarfélaga 
liggur fyrir að niðurstaðan er ekki í 
samræmi við fjárhagsáætlun ársins 
2013 og samkvæmt áætlun um árin 
2013 - 2015. Niðurstaða nefndarinnar 
er því sú að óska eftir útskýringum 
á þessari niðurstöðu og áætlun um 
hvernig ná skuli jafnvægi í rekstri 
áranna 2014 - 2016. Bæjarráð sam-
þykkir að fela bæjarstjóra að hefja 
þegar frekari vinnu við

Fjárhagslega endurskipulagningu 
og ganga til samninga við ráðgjafa 
um fjármál sveitarfélaga. Þegar 
liggur fyrir að Garðar Jónsson hjá 
R3 - Ráðgjöf og Ólafur Sveinsson hjá 
SSV - þróun og ráðgjöf eru tilbúnir 
til þess að hefja nú þegar vinnu við 
að greina vandann og gera til lögur 
um fjárhagalega og rekstrarlega 
endurskipulagningu í þeim tilgangi 
að tryggja að bæjarsjóður

uppfylli gildandi reglur. Er bæj-
arstjóra veitt heimild til þess að 
semja við framangreinda aðila og 
vinna að nauðsynlegum skipulags-
breytingum á bæjarskrifstofum og 
hjá stofnunum svo því markmiði 
verði náð sem fjármálareglugerðin 
setur. Meirihluti bæjarstjórnar sam-
þykkti tillöguna með með atkvæðum 
Hafdísar Bjarnadóttur og Sigurðar 
Páls Jónssonar, Lárus Ástmar Hann-
esson sat hjá.

Starfsfólk Landbúnaðar- 
háskóla Íslands mótmælir 
skefjalausum niðurskurði
Starfsfólk Landbúnaðarháskóla 

Íslands mótmælir skefja-
lausum niðurskurði á starfi 

LbhÍ og skorar á ríkisstjórn og Al-
þingi að taka til alvarlegar skoðunar 
þá fordæmalausu stöðu sem stofn-
unin hefur verið sett í. Frá stofnun 
skólans árið 2005, með sameiningu 
Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri, 
Rannsóknastofnunar landbúnað-
arins og Garðyrkjuskóla ríkisins á 
Reykjum, hefur starfsfólki fækkað 
um helming þrátt fyrir fyrirheit um 
uppbyggingu. 

Ekki sér fyrir endann á niður-
skurði og uppsögnum starfsfólks með 
óvæntum niðurskurði á framlögum 
frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-
neyti um 18 milljónir króna, til við-
bótar við harða endurgreiðslukröfu 

Alþingis og mennta – og menningar-
málaráðuneytis. 

Sú fjölbreytta starfsemi á sviði 
menntunar og rannsókna á íslenskri 
náttúru, matvælaframleiðslu og fjöl-
breyttri nýtingu náttúruauðlinda sem 

fram fer við skólann á því verulega 
undir högg að sækja. Kæru ráðamenn 
þjóðarinnar, nú er nóg komið, segir í 
lok sameiginlegrar ályktunar starfs-
fólks LbhÍ. 

Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri. 
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Komdu í heimsókn 
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld

Nettur og góður hvíldarstóll með 
háu baki og stillanlegum hnakkapúða 

Léttur og smekklegur sófi.
Kemur í fjórum stærðum.

Glæsilegur og virkilega 
vandaður svefnsófi frá Ítalíu.

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

Nettur og þægilegur tungusófi. Hann er einnig fáanlegur
sem hvíldarstóll, 2ja eða 3ja sæta og öll sæti stillanleg. 

Fallegur horn- og tungusófi með hvíldarstól í enda. 
Margir litir í boði.

Flottur og vandaður tungusófi. 
Hægri eða vinstri tunga.

 
Flottur og mjög þæginlegur sófi. Fáanlegur 
í nokkrum litum í leðri og áklæði.

Diva tungusófi Ezzy Espace

Yuni Dawn tungusófi Demetra svefnsófi

Walton hvíldarsófiItaliano
 
Hvíldarstóll í enda, fáanlegur í leðri og áklæði.
Hægri eða vinstri tunga.

Fáanlegur bæði raf- eða handstýrður. Margir litir 
í boði. Einnig fáanlegur sem hvíldarstóll.

Mobius

Ein góð nótt getur breytt lífinu...

Henson Design rúmin eru einnig 
fáanleg sem rafmagnsrúm. Margir litir 
í boði. Margar tegundir af rúmgöflum.

NÝTTHJÁ LÚR
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Öflugt starf Sundfélags Akraness
Enn eitt sundárið er hafið hjá 

Sundfélagi Akraness. Sund-
menn eru komnir til baka eftir 

sumarfrí, úthvíld og tilbúin að takast 
á við æfingar og keppni vetrarins. Þau 
sem eru að hefja sínar fyrstu æfingar 
hafa verið boðin sérstaklega velkomin 
og vonast er eftir að allir eigi ánægju-
legt starf fyrir höndum hjá Sundfé-
laginu. Sundfélagið snýst ekki bara um 
að synda fram og til baka daginn út og 

daginn inn. Það þarf að vera gaman, 
félagsstarfið þarf líka að vera öflugt í 
hópunum. Í góðu félagsstarfi verður 
hópurinn samhentari og sterkari, sem 
aftur skilar öflugri einstaklingum. 
Sundmenn, þjálfarar og ekki síst for-
eldrar þurfa að leggja sitt af mörkum 
til að byggja upp hópana, bæði á æf-
ingum og æskilegt er að gera eitthvað 
skemmtilegt saman utan æfingatím-
anna. 

Það er gaman á sundmótum þegar 
góð stemning er á pöllunum. Við 
þurfum öll að leggja okkar af mörkum 
til að ná upp slíkri stemningu. Gott 
stuðningslið er ómetanlegt og hvetur 
sundmennina okkar til að leggja sig 
fram til góðra afreka. Allt sem gert 
er hefur áhrif á frammistöðu sund-
mannanna, en rétt mataræði er eitt af 
því sem hefur langmest að segja, hvort 
sem er til lengri eða skemmri tíma. Góð 
og næringarrík fæða er nauðsynleg til 
að ná hámarksárangri. Keppendur 
komu frá Akranesi á sundmót Ægis 
um sl. helgi en næsta mót er bikarmót 
í Laugardalslaug 10. og 11. okóber nk. 
og Erlingsmót 12. október. 

Brynhildur Traustadóttir 
og Una Lára Lárusdóttir í 
sérverkefnum fyrir SSÍ
Í haust valdi Sundsamband Íslands, 
SSÍ, 41 unga sundmenn, fædda á ár-
unum 1999 – 2001 til að taka þátt í 
sérverkefnum fyrir SSÍ. Hópurinn 
hefur fengið nafnið Tokyo kynslóðin 
2014 en sem kunnugt er verða sumar-

ólympíuleikarnir haldnir í Japan 2020. 
Skilyrði fyrir að komast í hópinn var 
að sundmennirnir þurftu að hafa synt 
á á árinu sund sem gæfi frá 400 – 500 
FINA sundstigum. Sundfélag Akraness 
á tvo sundmenn í þessum unglingahópi 
en það eru þær Brynhildur Trausta-
dóttir og Una Lára Lárusdóttir. Fyrsta 
verkefni hópsins var síðan um liðna 
helgi þegar hann kom saman til æf-
inga í Hveragerði en æfingarnar voru 
undir leiðsögn landsliðsþjálfara Íslands 
í sundi, Jacky Pellerin. Honum til að-
stoðar voru Mladen Tepacevic sund-

þjálfari unglinga hjá SH og Skagakonan 
Ragnheiður Runólfsdóttir, þjálfari 
Óðins. Auk æfinganna fékk hópurinn 
fræðslu um leiðir til að ná árangri í 
sundíþróttinni. Sundsambandið væntir 
mikils af þessum hópi unglinga sem 
eru sannarlega framtíðarsundmenn 
Íslands. 

Næsta sundmót er Íslandsmeistara-
mót í 25 metra laug, ÍM25, sem fram 
fer í Ásvallalaug í Hafnarafirði 14. til 
16. nóvember nk. Væntanlega verður 
sundfólk frá Akranesi þar meðal þátt-
takenda. 

Víkingur Ólafsvík: 

Viðurkenningar veittar á lokahófi
Lokahóf Víkings Ólafsvík var haldið 

í síðasta mánuði. Þar ríkti glaumur 
og gleði þótt karlaliði félagsins tækist 
ekki að endurheimta sætið í úrvals-
deild karla. 

Markahæsti leikmaður Víkings sum-
arið 2014 var Eyþór Helgi Birgisson 
sem skoraði 11 mörk í 18 leikjum, þar 
af 3 úr víti. Efnilegastur 2014 var valinn 
Kristófer Jacobson Reyes, fæddur 1997 

og besti leikmaður 2014 Tomasz Luba, 
en hann er kosinn af leikmönnum og 
forráðamönnum Víkings. Aðrar viður-
kenningar voru nokkar en Eyþór Helgi 
Birgisson fékk viðurkenningu fyrir 50 
spilaða leiki fyrir félagið, Alfreð Már 
Hjaltalín og Emir Dokara fyrir 100 
spilaða leiki fyrir félagið og Brynjar 
Kristmundsson og Eldar Masic fyrir 
150 spilaða leiki fyrir félagið. 

Þeir þóttu skara fram úr á sl. sumri. 

Hressir krakkar á sundmóti.

Sundskólinn fyrir yngstu iðkendur hefur lengi verið eitt að aðalsmerkjum 
Sundfélags Akraness.

Ágúst Júlíusson úr Sundfélagi Akraness á verðlaunapalli.



Klassískt íslenskt jólahlaðborð

Verð kr. 7.900
Jólahlaðborð og gisting 

kr. 12. 600 
á mann í tveggja manna herbergi m/morgunverði

kr. 15. 400 
á mann í eins manns herbergi m/morgunverði

Tilboð fyrir hópa í síma 437 1119

Pantanir í síma 437 1119 eða á 
info@hotelborgarnes.is

Hótel Borgarnes
Egilsgata 16
310 Borgarnes

Sími 437 1119 ·  Fax  437 1443
www.hotelborgarnes.is
info@hotelborgarnes.is

Jólahlaðborð á 
Hótel Borgarnesi

Verð 7.900 kr.
21., 28. og 29. nóvember

Tól og Tæki s/f , Reyðarfirði, auglýsa;

Rennibekkir og  bor/fræsivélar 
beint frá framleiðanda.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TÓL OG TÆKI s/f

Bor/fræsivél, XJ 9520
stiglaus hraðastýring, 

borgeta 25mm, 
DC 1200W motor, 

vinnuborð 800x180mm 
kr. 285.000.-



Tilvalin staður 
fyrir ráðstefnur 

og fundi

Láttu Hólminn 
heilla þig


