
Fánar og veifur í úrvali

Er með mesta úrval fána á landinu,
ef hann er ekki til !  búum við hann til.
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Sjávarútvegsráðstefnan 2014: 

Framúrstefnuhugmynd 
Unnsteins Guðmundssonar í 
Grundarfirði hlaut 1. verðlaun
„Svifaldan, „verðlaunagripurinn fyrir 

Framúrstefnuhugmynd Sjávarútvegs-
ráðstefnunnar 2014 í síðasta mánuði 

var nú veitt í fjórða sinn. Unnsteinn Guð-
mundsson, 4Fish ehf / G. Run hf. hlaut fyrstu 
verðlaun í samkeppninni Framúrstefnu-
hugmynd Sjávarútvegsráðstefnunnar 2014. 
Markmiðið er að efla umræður og hvetja nýja 
hugsun með framsæknum og frumlegum 
hugmyndum. Svifaldan er gefin af TM, en 
jafnframt var veitt verðlaunafé og viðurkenn-
ingar til þeirra sem standa að þremur bestu 
hugmyndunum. 

Hugmynd Unnsteins felst í því að hanna 
og framleiða vél sem sporðsker bolfisk fyrir 
flökun og leysir þannig ákveðið vandamál 
sem þekkt er í öllum gerðum flökunarvéla. 
Við það fækkar flökunargöllum, lægra hlut-
fall fer í blokk og marning og afköst í vinnslu 
aukast. Hugmyndin er einföld en snh0ll og 
getur við fyrstu kynni haft víðtæk áhrif á 
afköst, nýtingu og gæði bolfiskvinnslu og 
skilað miklum verðmætum til framtíðar, 
bæði fyrir hugmyndasmiðinn og þau fyrir-
tæki sem nýta sér þetta nýju lausn. 

Þangauður Breiðafjarðar
Önnur verðlaun fengu Guðni Þór Þrándar-

son og Marie Jannie Madeleine Legatelois, 
Íslensku saltbrennslunni ehf. fyrir hug-
myndina Þangauður Breiðafjarðar nýttur 
til framleiðslu á natríumlágu og steinefnaháu 
sælkerasalti. Verkefnið gengur út á að endur-
vekja hina forníslensku hefð að brenna þang 
og nota sem salt. Þetta var hagkvæmasta 
leiðin til saltöflunar áður en siglingar urðu 
algengar. Þaraaskan er gríðarlega steinefna-
rík, sérlega rík af joði og hengar vel til að salta 
ýmsan mat. Varan er búin til úr brúnþara frá 
Þörungaverksmiiðjunni á Reykhólum, er 

silfurgrá og svört og þaðan kemur vöruheitið 
„Viking Silver.“ Engin sambærileg vara hefur 
verið á markaði í hundruðir ára en í Japan er 
þang brennt í litlum helgiathöfnum, auk þess 
sem ýmsar gerðir af þarablönduði sjávarsalti 
seljast ágætlega. 

Staðbundið át fyrir þorskseiði
Þriðju verðlaun fékk Hallgrímur Björgúlfs-
son fyrir hugmyndina Staðbundið át fyrir 
þorskseiði. Tillagan felst í því að hanna 
pýramídakör eða sambærilegt sem mundi 
þjóna því hlutverki að hafa átu alltaf til 
staðar á vissum svæðum fyrir þorskseiði. 
Pýramíðakörin væru með tvöföldu lagi og 
í botninum yrði fæðan ræktuð á hitaveitu-
svæði til að flýta fyrir gróðri. Körin væru 
með göt á annari hliðinni svo fæðan losni 
að sjálfu sér fyrir seiðin. 

Unnsteinn Guðmundsson með svifölduna 
og viðurkenningarskjal.

„Viking silver,” þangauður breiðafjarðar.
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„Félagslífið verður stöðugt fjölbreytilegra“
- segir Sigríður Embla Heiðmarsdóttir, formaður Nemendafélags Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri

„Á liðnum vetri hefur verið nóg 
að gera í félagslífinu,“ segir Sig-
ríður Embla Heiðmarsdóttir, 

formaður Nemendafélags Landbún-
aðarháskólans á Hvanneyri. Nem-
endafélagið stóð fyrir þónokkrum 
viðburðum sem einna helst eru til 

að blanda nýnemum saman við 
skólann. 

Leðjuboltinn var haldinn að vana 
til að fagna því að allar deildir séu 
komnar á ný í nám í byrjun sept-
embers. 

„Menningarklúbbur var stofn-

aður með aðstoð séra Flóka og hafa 
nemendur fengið tækifæri á spila-
kvöldum og áhugakynningum sem 
kallast PechaKucha. Samstarf við 
Bifröst hefur loks aukist en rúta af 
Hvanneyringum skrapp þangað einn 
þriðjudag fyrir skömmu og hinn 
óborganlegi þáttur Djúpa laugin var 
endurgerður. 

Árshátíð skólans var haldin í fé-
lagsheimilinu Þinghamar þann 22. 
nóvember sl. Jóhannes Kristjánsson 
stjórnaði veislunni með mikilli prýði, 
nemendur sáu um ýmis skemmtiat-
riði, Hraunsnef sá um þriggja rétta 
veislumáltíð og er umtalað hversu 
góður maturinn var. Eftir að dagskrá 
lauk spilaði Stuðlabandið fyrir dansi 
og dönsuðu gestirnir langt fram á 
nótt. Allir skemmtu sér konunglega 
og sköpuðu skemmtilegar minningar 
saman. 

Félagslífið er ár frá ári að verða 
fjölbreytilegra og skemmtilegra 
í litla skólanum okkar, nemendur 
eru duglegir að njóta tíma síns hér 
með áhugaverðum leiðum og hefur 
verið fjölmennt á viðburði sem 
vanalega eru haldnir annan hvern 
fimmtudag,“ segir Sigríður Embla 
Heiðarmsdóttir, formaður Nem-
endafélagsins. 

Nánar um sölustaði á facebook

Höfuðhandklæðin frá Sif eru 
saumuð úr gæðabómull. Létt og 
þægileg í notkun og henta jafnt 
síðu sem stuttu hári og dömum 

á öllum aldri.

Fáanleg í 12 litum

Kátur hópur í góðum gír.

Keppt er í alls konar íþróttagreinum.

Ljós vonar /  
hugvekja á aðventu
Með aðventunni má segja 

að formlegur undirbún-
ingur jólanna sé hafinn. 

Síðasta sunnudag var fyrsti sunnu-
dagur í aðventu og til stóð að kveikja 
á fyrsta ljósinu á aðventukransinum 
í Hjarðarholtskirkju þar sem ég er 
sóknarprestur. Þetta er alltaf hátíðleg 
stund í kirkjunni þegar ungir og gamlir 
koma saman, syngja jólalög og upplifa 
frið og hátíðleika færast yfir með komu 
jólanna. Það voru því vonbrigði þegar 
ljóst var að af þessu gat ekki orðið þar 
sem aftakaveður gekk yfir alla lands-
byggðina. Almenningur var hvattur til 
þess að halda sig heima og forðast það 
að vera á ferðinni að óþörfu. En að-
ventan gekk í garð engu að síður, þrátt 
fyrir óveður, og á mörgum heimilum 
landsins skapaðist notaleg stemning 
við kertaljós og kökubakstur. það er 
gott að eiga skjól þar sem við erum ör-
ugg. Gott að búa í samfélagi sem borið 
er uppi af fórnfýsi og náungakærleika 
þeirra einstaklinga sem á sunnudag 
yfirgáfu fjölskyldur sínar, kertaljósin 
og kökuilminn, til þess aðstoða þá sem 
lentu í kröggum í óveðrinu. 

Já, það má segja að aðventan hafi 
komið með hvelli, þar sem við vorum 
harkalega minnt á andstæðurnar í líf-
inu. það að við fáum ekki við allt ráðið 
og að ekkert af því sem við höfum ber 
að taka sem sjálfsögðum hlut. Í þessu 
tilliti er heimurinn án landamæra 
þar sem jörðin, og allt sem á henni 
lifir, rennur saman í eina heild undir 
himninum. 

Boðskapur jólaföstunnar ómaði 
um Dalina um helgina. Milli vind-

hviðanna færðist friður yfir landið 
og í fjarska gat að heyra þotuhljóð. Á 
stjörnubjörtum himninum mátti sjá 
þær fara hjá, þoturnar, eina af annarri. 
Ljósin blikkuðu gul, rauð og græn og 
hurfu út í náttmyrkrið, hver í sína átt. 
Þeim fylgdi endurvarp þeirrar vonar 
að þeir sem þarna færu kæmust á 
áfangastað, heim til fjölskyldu og ást-
vina. Það finnur samhljóm í ljósinu 
sem tendrað var á fyrsta sunnudegi í 
aðventu, í ljósi vonarinnar. 

Tími aðventunnar er í mínum huga 
ætlaður til þess að við hlúum að því 
sem mestu máli skiptir í lífi okkar, sem 
er innri friður og kærleiksrík samskipti 
við fjölskyldu okkar og vini. Látum 
hvert ljós á aðventukransinum bera 
með sér allt það sem jólin standa fyrir: 
að elska, umbera og aðstoða. 

Megi gleði og friður fylla hjörtu 
ykkar. – Guð gefi ykkur friðsama að-
ventu og gleðileg jól. 

Anna Eiríksdóttir sóknarprestur
Dalaprestakalli

sr. Anna eiríksdóttir

„Mikilvægt að allir taki þátt 
í félagslífinu frá byrjun“
- segir Guðrún Erna Hafsteinsdóttir,  
formaður Nemendafélagsins við Háskólann á Bifröst

„Ég hóf nám í viðskiptafræði með 
áherslu á markaðssamskipti í 
Háskólanum á Bifröst haustið 

2013,“ segir Guðrún Erna Hafsteins-
dóttir, formaður Nemendafélagsins 
við Háskólann á Bifröst. „Skólinn og 
umhverfið heillaði mig, það er yndislegt 
að vera hérna með börn og það eru 
allir tilbúnir að hjálpast að sem ég tel 
mikinn kost þegar maður er á fullu í 
námi. Ég hafði heyrt frá vinum mínum 
sem hafa stundað nám hér að skólinn 
væri persónulegur og öll aðstaða til 
fyrirmyndar, gott að búa hér og vera 
með börn. Ég hef tekið virkan þátt í fé-
lagslífinu síðan ég flutti hingað og tel ég 
það hafa hjálpað mér mikið að kynnast 
samnemendum mínum fljótt og vel. 

Ég tel það mikilvægt fyrir alla að taka 
þátt í félagsstarfinu strax frá byrjun svo 

þeir nái að njóta námsáranna í botn. 
Dagskrá fyrir nemendur við skólann 
er fjölbreytt, það er t.d. nýnemaball, 
Biftóberfest, eins konar októberfest, 
hrekkjavaka, skíðaferð sem við förum 
í norður, Bifróvisjón sem er árshátíðin 
okkar og söngvakeppni. Gettu Bifröst 
er spurningakeppni milli sviða í skól-
anum, sápubolti, klúbbar, auk fastra liða 
eins og Sumarhátíð Sjéntilmanna sem 
er fjölskylduhátíð og Skemmtanaleikar 
Skemmtanavaldsins.“

Farsælt samband við 
skólayfirvöld
Guðrún Erna segir Nemendafélagið 
einnig vera hagsmunafélag nemenda á 
svæðinu og tekst það á við þau mál sem 
nemendum þykir betur mega fara. „Þar 
sem þetta er fremur lítill skóli hefur 

Nemendafélagið og skólayfirvöld átt 
farsælt samband þar sem unnið er að 
bæta ennfrekar það samfélag sem við 
búum í, nær og fjær. 

Nemendafélagið var einn af stofnað-
ilum að LÍS – Landsamband íslenskra 
stúdenta og er meðlimur í því. Nem-
endafélaginu er því mjög annt um hags-
munamál stúdenta. Allir nemendur eru 
í nemendafélaginu, svo taka nemendur 
bara þann þátt í starfsemi félagsins sem 
þeir vilja og þeim hentar. Þeir greiða 
ekki nein ákveðin gjöld til að vera með 
í félaginu. 

Stjórn nemendafélagsins sér svo um 
úthlutun úr félagsmálasjóði Bifrestinga 
en með honum hefur félagið verið að 
styrkja klúbbastörf á svæðinu s.s. náð 
að fjármagna félög eins og stjörnu-
skoðunarfélag, ljósmyndafélag, fót-
boltaklúbb og margt, margt fleira,“ 
segir Guðrún Erna Hafsteinsdóttir, 
formaður Nemendafélagsins við Há-
skólann á Bifröst. 

Formaður Nemendafélagsins við Há-
skólann á bifröst, Guðrún erna Haf-
steinsdóttir.

skemmtanalífið er nauðsynlegur hluti félagslífsins. Oftar en ekki mæta nem-
endur prúðbúnir sem gefur skemmtuninni aukið gildi.
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Vesturland
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ÚtGefandi: 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

Fullveldisdagurinn, 1. desember, er gott tilefni til þess að íhuga hvers 
virði sjálfstæði þjóðarinnar er. Værum við ef til vill eins vel stödd - eða 
jafnvel betur - með því að afsala okkur sjálfstæði, finna okkur skjól í 

stærra ríki? Hefðum við sætt okkur við það til langframa að Danir færu með 
okkar utanríkismál, kæmi það ef til vill til álita nú að fallast á að stefna okkar 
í utanríkismálum yrði mótuð í Brussel, höfuðstöðvum Evrópusambandsins? 
Þar er auðvitað meðtalið umráðaréttur yfir fiskimiðunum okkar, hverjir veiða 
þar, hversu mikið og með hvaða veiðarfærum. Fyrir nokkrum árum var verið 
að skoða möguleika á að virkja gas sem kynni að finnast norðaustur af landinu, 
norður af af Öxarfirði, en svo steinsofnaði það mál í höndum þáverandi rík-
isstjórnar. Nú skal finna olíu á Drekasvæðinu, hvað sem raular og tautar. En 
megum við trúa því? Hvaða skoðanir hefðu einhverjir pótentátar í Brussel á 
því? Jú, það yrði skoðað með hag allra aðildarþjóða Evrópusambandsins að 
leiðarljósi svo borpallar yrðu ekkert frekar íslenskir en spænskir, breskir eða 
norskir ef Norðmenn dyttu einnig í Evrópusambandspyttinn. Þetta er ekki sagt 
af tilefnislausu því margir eru þess mjög fýsandi sem kunnugt er, að Ísland 
gangi í hið nýja evrópska stórríki  í mótun sem Evrópusambandið óneitan-
lega er. Þar færist nú allt í átt til samræmdar utanríkisstefnu. Við Íslendingar 
erum þjóð sem býr yfir sterkri sjálfsvitund, ríkri sögulegri hefð og frjóum 
menningararfi, því líklega betur settir án evrópskrar miðstýringar, þó ekki 
væri til annars en að hafa sjálfstæðan ákvörðunarrétt um fiskimiðin okkar 
og skynsamlega nýtingu þeirra. Það er ekki víst að að henni yrði skinsamlega 
stjórnað frá Brussel.
Enn er beðið eftir frumvarpi á Alþingi um stjórn fiskveiða þó einhver ,,leki” 
hafi átt sér stað um innihaldið. Talið er að byggt verði á tillögum starfshóps 
sem skipaður var í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur, en dagaði uppi 
eins og fleiri mál sem þar voru á dagskrá. Þarna er lagt til að veiðiheimildir 
verði ekki varanlegar og þeim breytt í nýtingarheimildir til lengri tíma, allt 
að 40 árum. Ljóst má vera að ef varanlegar veiðiheimildir hverfa er verið að 
breyta fiskveiðistjórnunarkerfinu eins og það hefur verið undanfarna áratugi 
með litlum breytingum.
Fjárlagafrumvarpið hefur séð dagsins ljós og munu útgjöld ríkissjóðs aukast 
um 3,4 milljarða króna samkvæmt tilkynningu fjármálaráðuneytisins.Útgjalda-
aukningin er sögð endurspegla áherslumál ríkisstjórnarinnar vegna bættra 
horfa í efnahagslífinu. Þannig fær Landspítalinn einn milljarð til viðbótar 
svo framlag til hans mun verða um 50 milljarðar króna ef þetta gengur eftir 
og rúmur milljarður rennur til ýmissa heilbrigðismála, m.a. til tækjakaupa á 
landsbyggðinni. Vonandi fær heilbrigðisþjónustan á Vesturlandi góðan skerf 
af því. Væntanlega gerir ríkisstjórnin ráð fyrir minnkandi atvinnuleysi með 
batnandi efnahag en í dag mælist atvinnuleysi 5%, sem þýðir að um 9.500 manns 
eru án atvinnu. Kannski hefði mátt draga úr fjárframlögum til einhverra þátta 
sem nefndir eru hér á undan en láta þá fjármuni renna til atvinnuuppbyggjandi 
tækifæra, ekki síst á landsbyggðinni. Benda má á að á höfuðborgarsvæðinu 
sjást víða þess merki að bygging íbúðarhúsnæðis hefur aukist og mun gera á 
næstu misserum, en ef farið er um hinar dreifðu byggðir landsins sjást víðast 
þess engin merki. Forsætisráðherra á lögheimili á Austurlandi, skyldi hann 
ekki hafa séð að þar eru nánast engir byggingakranar sjáanlegir? Líklega 
kemur hann þar sjaldan.

Jól og áramót
Svo rís um aldir árið hvert um sig,
eilífðar lítið blóm í skini hreinu.
Mér er það svo sem ekki neitt í neinu,
því tíminn vill ei tengja sig við mig.

Þannig var ort árið 1845, og er raunar í fullu gildi enn.
Geir A. Guðsteinsson

ritstjóri

Fullveldi í raun?

Leiðari Svæðisskipulag Snæfellsness 
hlaut Skipulagsverðlaunin 2014
Svæðisskipulag Snæfellsness 

„Andi Snæfellsness - auðlind til 
sóknar„fékk, þann 26. nóvember 

sl. Skipulagsverðlaunin 2014. Það var 
stoltur og glaður hópur frá Snæfellsnesi 
sem kom saman í Ráðhúsi Reykjavíkur 
til að taka við þessari viðurkenningu 
ásamt ráðgjafarfyrirtækinu Alta, sem 
veitti faglega ráðgjöf við skipulags-
gerðina. Verðlaunin eru veitt á tveggja 
ára fresti og í ár var dómnefnd skipuð af 
Skipulagsfræðingafélagi Íslands, Arki-
tektafélagi Íslands, Tæknifræðingafé-
lagi Íslands, Verkfræðingafélagi Íslands, 
Félagi íslenskra landslagsarkitekta, 
Ferðamálastofu og Sambandi íslenskra 
sveitarfélaga. Í ár var sérstök áhersla á 
skipulagsgerð í tengslum við ferðaþjón-
ustu og samþættingu hennar við það 
byggða umhverfi og náttúru sem fyrir 
er. Einkum var skoðað hvernig faglega 
unnið skipulag gæti styrkt staðaranda 
og samfélög, til hagsbóta fyrir íbúa, 
ferðamenn og umhverfið. 

Í umsögn dómnefndar segir m.a. 
; „Að mati dómnefndar er svæðis-
skipulagið afar vel unnið, mun nýt-
ast vel til aðalskipulagsgerðar fyrir 
sveitarfélögin á svæðinu og er góð 
fyrirmynd fyrir önnur sveitarfélög. 
Vel er staðið að greiningum á svæðinu 
sem og aðgerðaráætlun til framtíðar. 
Skipulagsverkefnið felur jafnframt í sér 
nýbreytni við skipulagsgerð hvað varðar 
samvinnu sveitarfélaga á svæðisvísu við 
fulltrúa úr atvinnulífinu og íbúa, en 
þessir aðilar unnu sem einn hópur að 
svæðisskipulaginu. Ennfremur er svæð-
isskipulagsgerðin hluti af undirbúningi 
og þróun Svæðisgarðsins Snæfellsness, 
sem er frumkvöðlastarf á Íslandi hvað 
varðar samvinnu um atvinnu- og 
byggðaþróun á svæðisvísu.“ 

Það er von og trú allra sem að þessari 
vinnu hafa komið að hún muni nýtast 
sem lyftistöng fyrir atvinnulíf og samfé-
lag á Snæfellsnesi á næstu árum og gera 
það samkeppnishæfara til framtíðar. 

Verðlaunagripurinn sem fylgdi út-
nefningunni.

Aukin fjárframlög 
til Landbúnaðar- 
háskóla Íslands
Á aukafundi sveitarstjórnar 

Borgarbyggðar 1. desember 
sl. lýsti sveitarstjórn Borgar-

byggðar einróma yfir mikilli ánægju 
með þær tillögur um aukin fjárframlög 
til Landbúnaðarháskóla Íslands af hálfu 
ríkisvaldsins sem kynntar hafa verið. 
Mikilvægt er að tryggja rekstrargrund-
völl skólans og efla enn frekar faglegt 
starf hans sem átt hefur undir högg að 
sækja vegna fjárskorts undanfarin ár. 

Í ályktun sveitarstjórnar segir svo 
m.a. ; „Landbúnaðarháskólinn er mik-
ilvæg menntastofnun fyrir landið allt 
en ekki síður mikilvægur samfélaginu 
í Borgarbyggð þar sem fjöldi fólks býr 
og starfar á Hvanneyri þar sem að 

skólinn er og hefur verið kjölfestan í 
búsetunni. Sveitarstjórn Borgarbyggðar 
lítur á þessa aukningu fjárframlaga sem 
mikilvægan áfanga í að verja Land-
búnaðarháskólann sem sjálfstæða 
menntastofnun og fagnar því sérstak-
lega að stjórnvöld hafi sýnt málefnum 
Landbúnaðarháskólans skilning við 
núverandi aðstæður. 

Samstaða heimamanna, Bænda-
samtaka Íslands og þingmanna kjör-
dæmisins hefur verið til mikillar fyr-
irmyndar í þessu máli og mun vara 
áfram til eflingar skóla- og rannsóknar-
starfs á Hvanneyri. Það er von okkar 
að hækkun á fjárveitingum til skólans 
verði til þess að öflugir einstaklingar 

sækist eftir starfi rektors skólans en það 
starf er laust til umsóknar um þessar 
mundir. „

HrAFN OG PLÓGUr. Ætla má að fram-
tíð skólahalds á Hvanneyri sé borgið 
að sinni. Þar er sagan skráð í hverju 
fótmáli, þar eru söfn og minnisvarði 
eins og Hrafn og plógur. Óvíst yrði um 
framtíð staðarins ef skólahald legðist 
af. Því ber að fagna auknu fjárfram-
lagi til skólastarfsins.

Grunnskóli Snæfellsbæjar á Hellissandi: 

Smásögusamkeppni í 
tilefni dags íslenskrar tungu
Í tilefni af degi íslenskrar tungu 16. 

nóvember sl. komu nemendur og 
starfsmenn Grunnskóla Snæfells-

bæjar á Hellissandi saman á sal skólans 
fimmtudaginn 13. nóvember sl. Þar voru 
tilkynnt úrslit í smásögusamkeppni sem 
haldin er árlega í tilefni dagsins. 

Besta saga nemenda í 1. og 2. bekk 
var sagan „Boxkeppnin„eftir Arnar Val 
Matthíasson í 1. bekk en besta sagan í 3. 
- 4. bekk var „Eldingin sem breytti öllu“ 
eftir Sylvíu Dís Scheving í 4. bekk. Fengu 
þau í verðlaun bókina Vísindabók Villa 
2. Einnig sungu nemendur nokkur lög, 
meðal annars sungu þau þjóðsönginn 
og stóðu börnin sig mjög vel. 

Allir nemendur sem tóku þátt í 
samkeppninni fengu viðurkenn-
ingarskjöl. Verðlaunahafarnir Arnar Valur matthíasson og sylvía Dís scheving.

Auglýsingasíminn er 578 1190
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Einstaklega falleg mubla með alvöru plötuspilara. Klassískt form og mikið notagildi 
sem sómir sér vel hvar sem er. Þessi frábæra Retró græja býr yfir mörgum eiginleikum. 
Það er CD/mp3 spilari, USB tengi, og síðast en ekki síst getur þessi græja tekið upp 
gömlu plöturnar á MP3 format. Að sjálfsögðu er svo útvarpið á sínum stað.

Viðarkassi, baklýsing á stöðvaleit fyrir 
útvarp FM/AM, plötuspilari (33/45/78 
RPM), geislaspilari, USB tengi, RMS  
power 5W, þyngd 11 kg. 
 

Einstaklega fallegt útvarp í gömlu stíl.
Er með FM/LW útvarpi, baklýsingu fyrir 
stöðvaleit, stærð: 20 x 30,5 x 15 sm

Gamalt klassískt útlit en með nútímatækni. 
Fallegt viðarhús sem sómir sér vel sem  
stofustáss. Þessi 19w græja er útvarp, CD  
og MP3 spilari. 

Útvarp, geislaspilari og plötuspilari í sömu 
græjunni. Þú getur tekið upp á USB (MP3) 
hvort sem er af útvarpinu, CD eða gömlu 
góðu plöturnar þínar. Þessi græja sómir sér 
vel hvar sem er.

Camry CR 1112
Tæknilegar upplýsingar

Camry CR1103 Camry CR1109 Camry CR1111

Öll Camry útvörpin  
eru í ekta viðarkassa

Sendum hvert á land sem er

Verð
39.990



Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
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Fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar: 

Ráðstafa á 120 milljónum króna 
til ýmissa framkvæmda á næsta ári
Á fundi bæjarstjórnar Akraness 

11. nóvember sl. var samhliða 
framlagningu fjárhagsáætlunar 

2015 lagðar fram eftirfarandi tillögur. 
Seinni umræða um fjárhagsáætlun 2015 
sem og um eftirfarandi tillögur fer fram 
9. desember nk. 
•	Eftirfarandi	forsendur	eru	lagðar	til	

grundvallar álagningu útsvars, fast-
eigna- og sorphreinsunargjalda og 
lóðaleigu á árinu 2015: Álagt útsvar 
verði 14,52% vegna launa ársins 
2015, með fyrirvara um að heimild 
samkvæmt lögum um tekjustofna 
sveitarfélaga. Álagningarprósentur 
vegna fasteignaskatts verði óbreyttar, 
0,3611% af álagningastofni íbúðarhúsa 
ásamt lóðarleiguréttindum erfðafestu-
landa og jarðeigna; 1,32% af öllum 
fasteignum skv. b-lið 3. greinar laga 
um tekjustofna sveitarfélaga; 1,65% af 
öllum öðrum fasteignum skv. c-lið 3. 
greinar laga um tekjustofna sveitar-
félaga; sorphreinsunargjald vegna 
íbúðarhúsnæðis standi óbreytt og 
verður áfram kr. 16.095 fyrir hverja 
íbúð miðað við tvær sorptunnur 
og sorpeyðingargjald standi einnig 
óbreytt og verði áfram 13.725 krónur. 
Lóðarleiga af nýjum lóðum og endur-
nýjuðum samningum standi óbreytt 
og verði áfram 1,598% af fasteigna-
matsverði atvinnulóða og 1,055% af 

fasteignamatsverði íbúðarhúsalóða; 
lóðarleiga af eldri lóðum (samningar 
dagsettir fyrir 1. janúar 2004) sem 
lögð er á hvern fermetra (m2) lóðar 
tekur viðmið af breytingum sem verða 
á byggingarvísitölu. Þjónustugjaldskrár 
2015 hækka samkvæmt áætluðum 
vísitöluhækkunum, um 3,4% þann 1. 
janúar 2015. 

•	Ráðstafa	á	120.000.000	krónum	vegna	
ýmissa framkvæmda á árinu 2015. 
Meðal annars er um að ræða breytingar 
á sambýlinu við Vesturgötu, gatnagerð 
á eldri götum bæjarins og húsfegrunar-
sjóð sem ætlaður til uppbyggingu húsa 
í gamla miðbænum. Einnig er gert ráð 
fyrir greiðslu 128.046.000 króna vegna 
kaupa Akraneskaupstaðar á Dalbraut 
6 sem ráðist var í fyrr á þessu ári. Ráð-
stafa 73.023.000 króna vegna ýmissa 
framkvæmda við viðhald og rekstur 
gatna, göngustíga og opinna svæða 
og vegna skipulagsmála á Sementsreit 
á árinu 2015. Ráðstafa á 64.100.000 
króna til almenns viðhalds og húsum-
sjónar í Eignasjóði og Fasteignafélagi 
Akraneskaupstaðar slf. á árinu 2015. 

•	Gert	er	ráð	fyrir	sjóði	vegna	endurnýj-
unar tækja og áhalda og húsbúnaðar 
hjá stofnunum bæjarins. Í fjárhagsá-
ætlun er gert ráð fyrir 17.400.000 króna 
sem stofnanir kaupstaðarins geta sótt 
um fjárveitingu úr, til þess sviðs sem 

stofnunin heyrir undir. Bæjarráð tekur 
endanlega ákvörðun um úthlutun fjár-
muna. 

•	Gera	á	ráð	fyrir	17.600.000	króna	í	fjár-
hagsáætlun vegna langtímaveikinda 
starfsmanna. Stofnanir kaupstaðarins 
geta sótt um fjárveitingu til þess sviðs 
sem stofnunin heyrir undir. 

•	Bæjarstjórn	Akraneskaupstaðar	sam-
þykkir að ráðstafa fjárhæð 3.000.000 
króna til stofnunar og starfsemi Þró-
unarfélags um Grundartangasvæðið. 

•	Ráðstafa	 á	 2.000.000	 króna	 vegna	
vinnu starfshóps um Sementsreitinn 
sem stofnaður var fyrr á árinu og ráð-
stafa á 2.000.000 króna vegna vinnu 
starfshóps um hafnarsvæðið/Breið sem 
stofnaður var fyrr á árinu. 

•	Gert	er	ráð	fyrir	að	ráðstafa	10.000.000	
króna vegna reksturs íbúasambýlis á 
Vesturgötu sem fyrirhugað er að taka 
í notkun á árinu 2015 og ráðstafa á 
3.800.000 króna vegna aukningar á 
stöðugildi talmeinfræðings úr 25% í 
80% í leikskólum Akraneskaupstaðar 
og ennfremur á að veita 2.000.000 
króna í aukningu vegna vistunar-
kostnaðar barna. Bæði er um að ræða 
skammtímavistun og fóstursamninga 
til lengri tíma. 

•	Stefnt	er	að	því	að	gera	ráð	fyrir	fram-
lagi í fjárhagsáætlun ársins 2015 til 
starfsemi stjórnmálaflokka á Akranesi 

að fjárhæð 1.000.000 króna á árinu 
2015. 

Menningar og  
safnanefnd stofnuð
Forseti bæjarstjórnar, Sigríður Ind-
riðadóttir, bar upp tillögu um stofnun 
menningar- og safnanefndar með 
sameiningu stjórnar Byggðasafnsins í 
Görðum og mennningarmálanefndar. 
Lögð verður niður stjórn Byggðasafns-
ins í Görðum og menningarmálanefnd 
og stofnuð ný nefnd, menningar- og 
safnanefnd, sem heyri undir bæjarráð 
og fari með þau verkefni sem stjórn 
Byggðasafnsins í Görðum og menn-
ingarmálanefnd hafa annast. Í menn-
ingar- og safnanefnd verði sex aðalmenn 
og jafnmargir til vara, þar af einn frá 
Hvalfjarðarsveit sem hafi atkvæðisrétt 
þegar málefni safnsins eru til umræðu 
en jafnframt málfrelsi um önnur mál 
menningar- og safnanefndar sem eru 
til meðferðar hverju sinni. Formaður 

menningar- og safnanefndar hefur tvö-
falt atkvæðavægi í málum sem varða 
Byggðasafnið. Í nefndina voru kosin 
Ingþór Bergmann Þórhallsson sem er 
formaður, Guðmundur Claxton, Þórunn 
Örnólfsdóttir, Guðríður Sigurjónsdóttir, 
Elinbergur Sveinsson og Jónella Sigur-
jónsdóttir frá Hvalfjarðarsveit. 

Breyting á skipulagi  
Nýlendureits
Bæjarstjórn samþykkti breytingar á 
deiliskipulagi Nýlendureits vegna lóða 
nr. 11 og 13 við Melteig og 31 og 33 við 
Suðurgötu. Tillagan var auglýst frá 20 
ágúst til og með 1. október 2014 og bár-
ust tvær athugasemdir. Skipulags- og 
byggingarfulltrúi lagði fram greinargerð 
vegna athugasemdanna sem skipulags- 
og umhverfisnefnd samþykkti. Sam-
þykkt var að gatan verði gerð að botn-
langagötu, grænt svæði verður við enda 
götu og gróðurrönd verði sett meðfram 
bílgeymslu við Sóleyjargötu 14. 

bæjarstjórn Akraneskaupstaðar fundur í ráðhúsinu við stillholt.

Jólaljósin tendruð á jólatrénu á Akratorgi
Jólaljósin á Akratorgi voru tendruð 

sl. laugardag við hátíðlega athöfn. 
Skólakór Grundaskóla söng 

nokkur lög undir stjórn Valgerðar 
Jónsdóttur áður en kveikt var á ljós-
unum á trénu. Sigríður Indriðadóttir 
forseti bæjarstjórnar Akraness flutti 
ávarp og síðan stigu á svið þau Sóley 
Birta Grímsdóttir 7 ára og Sindri Snær 
Ævarsson 9 ára sem fengu að kveikja 
á jólatrénu í ár. Það var fyrir um 22 
árum sem Guðjón Guðmundsson 
frá Arkarlæk, Bjarni Þóroddsson frá 
Bekanstöðum og Oddur Sigurðsson 
frá Fellsöxl ásamt fleiri plöntuðu 
grenitrjám í reit sem kallast Selhagi í 
Álfhólsskógi við Fannahlíð. Tréð sem 

nú stendur á Akratorgi er eitt þessara 
trjáa. Börnin tvö sem kveikja ljósin 
á jólatrénu eru afa- og langafabörn 
Guðjóns Guðmundssonar. Þar næst 
steig á svið Samúel Þorsteinsson og 
tók lagið með börnunum. Hann að-
stoðaði síðan börnin við að kalla á 
jólasveinana sem kíktu við, sögðu frá 
ferðum sínum og tóku nokkur jólalög 
með börnunum. 

Félagar úr Skátafélagi Akraness gáfu 
heitt kakó í boði Akraneskaupstaðar á 
meðan á dagskrá stóð á Akratorgi. Þá 
var jólamarkaður á 2. og 3. hæð Suður-
götu 57 í Gamla Landsbankahúsinu 
en þar var hægt að versla gjafavöru í 
formi handverks og matar. 

Frestað að tendra jóla-
ljósin í Borgarbyggð
Óveðrið sem gekk yfir landið sl. 
sunndag hindraði að hægt væri að 

tendra jólaljósin á jólatré Borgar-
byggðar við Kveldúlfsvelli í Borgarnesi. 
Það verður vonandi gert í þessari viku 
eða hefur kannski þegar verið gert. 

Kveikt var á ljósum á jólatré við 
Auðarskóla í Dölum á fullveldisdaginn, 
1. desember sl. Jólasveinar mættu 
á svæðið og að venju var dansað og 
sungið. Boðið var upp á heitt súkkulaði 
með rjóma og piparkökur. Ekki slæmur 
kostur! Aðventukvöld átti að vera í 
Hjarðarholtskirkju síðasta sunnudag 
en veðrið kom í veg fyrir það. Að-
ventukvöldið verður næsta sunnudag, 
7. desember. Á dagskrá var að kveikja 
á fyrsta aðventuljósinu, barnakór syngi 
jólalög, flutt yrði hugvekja, auk þess 
sem kirkjukór Dalaprestakalls átti að 
syngja jólasálma undir stjórn Halldórs 
Þ Þórðarsonar. Á aðventukvöldinu bera 
fermingarbörn ljósið um kirkjuna. 

skagamenn söfnuðust saman á Akratorgi þegar jólaljósin voru tendruð.



Glæsilegar dúnúlpur fyrir 
dömur og herra

ÞÍN ÚTIVIST  ÞÍN ÁNÆGJA

ESJA | Dúnúlpa með hettu
Kr. 21.890

EGILL | Dúnúlpa með hettu
Kr. 21.890
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STÍLL 2014: 

X-ið í Stykkishólmi og 
Óðal í Borgarnesi með 
metnaðarfullar útfærslur
Laugardaginn 29. nóvember sl. 

var haldin hönnuarkeppnin 
Stíll 2014 í Hörpu, en það er 

hönnunarkeppni á vegum Samfés - 
samtaka félagsmiðstöðva á Íslandi og er 
keppni milli félagsstöðva þar sem keppt 
er í hárgreiðslu, förðun og fatahönnun 
út frá þemanu í ár sem var tækni. 

X-ið í Stykkishólmi
Hugmyndin á bak við kjólinn sem 
Jóhanna Hjaltalín frá félagsmiðstöð-

inni X-inu í Stykkishólmi klæddist er 
tækni og afleiðingar hennar. Ein hlið 
hans er silfruð og falleg en hin dökk og 
drungaleg. Margar tækninýjungar, t.d. 
tilkoma snjallsíma, er bæði stórkostleg 
og skaðandi. Margt við að eiga slíkt 
tæki léttir okkur lífið en einnig er hægt 
að líta á snjallsíma sem athyglissugur 
sem draga úr og skaða mannleg sam-
skipti. Í stað þess að tala saman er fólk 
límt við skjáinn. Bílar sem hjálpa okkur 
að ferðast á milli staða skaða umhverfi 

okkar. Internetið inniheldur himinháa 
bunka af fróðleiksmolum en einnig 
skaðlegt efni t.d. ofbeldi og klám. Hægt 
er að nefna ótalmörg dæmi um þetta. 
Tæknin hjálpar okkur mjög mikið en á 
sínar dökku hliðar. Eru fleiri vandamál 
í nútímasamfélagi vegna tækninnar? 
Værum við betur stödd án tækninnar 
eða bæta þægindin og hin fjölbreytta 
þjónusta hennar fyrir alla vankantana? 

Óðal í Borgarnesi
Félagsmiðstöðin Óðal sendi eitt lið 
í keppnina. Svava Kristín Jónsdóttir, 
Ríta Rún Kristjánsdóttir og Heba Rós 
Fjeldsted stóðu á bak við hönnuna. 
Þema hönnuninnar var Tækni og hér er 
Unnur umferðaljós sem er hún er fær-
anlegt umferðaljós sem gæti til dæmis 
leyst Gunnu Haralds af við gangbraut-
ina við Tónlistarskólann í Borgarnesi!

módelið Jóhanna Hjaltalín frá félagsmiðstöðinni X-inu í stykkishólmi. með 
henni í teymi voru emilía Ósk, Guðrún bergmann og Kristín Anna.

Öflugt gengi kom frá félagsmiðstöð-
inni Óðali í borgarnesi. Þær eru svava 
Kristín, módelið Helena Jakobína 
Jónsdóttir og ríta rún Kristjánsdóttir. 
Heba rós Fjeldsted var fjarstödd.

Slökkvilið Akraness og Hvalfjarðarsveitar: 

Nemendum 3. bekkjar 
boðið á eldvarnarkynningu
Slökkvilið Akraness og Hval-

fjarðarsveitar bauð almenningi 
á slökkvistöðina 25. nóvember sl. 

í tilefni af Eldvarnaátakinu 2014 og 80 
ára afmæli slökkviliðsins. Gafst gestum 
kostur á að skoða slökkvistöðina og 
búnað slökkviliðsins. Fyrir hádegi 
sama dag komu nemendur í 3. bekk í 
grunnskólum Akraness, þ. e. Brekku-
bæjarskóla og Grundarskóla, auk nem-
enda frá Heiðarskóla í Hvalfjarðarsveit 
og fræddust um eldvarnir. Eldvarna-

átak Landssambands slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna er haldið í lok 
nóvember ár hvert víðs vegar um 
landið. Þátt í fræðslunni auk Þráins 
Ólafssonar slökkviliðsstjóra tóku Björn 
Karlsson, forstjóri Mannvirkjastofn-
unar (áður brunamálastjóri) og Regína 
Ásvaldsdóttir bæjarstjóri Akraness. 

„Við sýndum búnaðinn okkar og 
hvernig hann virkar, leyfðum börn-
unum að dæla vatni úr slökkviliðs-
bílum og einnig froðu og þau kunnu svo sannarlega að meta það. , „sagði 

Þráinn. Börnin fylgdust af athygli með 
kynningunni og ætluðu síðan að segja 
foreldrum sínum frá því sem þau urðu 
vísari á slökkviliðsliðsstöðinni. Mörg 
þeirra ætluðu að kanna hvort ekki væri 
bæði reykskynjari og eldvarnarteppi á 
þeirra heimili. 

Nokkrir stórbrunar hafa orðið á 
Akranesi gegnum tíðina. Árið 2013 
urðu tveir stórbrunar. Annars vegar 
brann Trésmiðja Akraness þann 18. 
september en það tókst að bjarga Véla-
verkstæði Guðlaugs Ketilssonar sem 
var í áfastri byggingu og hins vegar 
kviknaði í bátnum Magnús SH-205 frá 
Rifi 30. júlí það sama ár en hann var í 
slipp hjá Skipasmíðastöð Þorgeirs og 
Ellerts á Akranesi. Slökkviliðinu tókst 
að draga bátinn út sem auðveldaði til 
muna slökkvistarfið. börnunum fannst ekki leitt að láta slökkvifroðuna skella á sér.

bæjarstjóranum er ýmislegt til lista lagt enda fylgjast börnin með af aðdáun.

regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri ásamt slökkviliðsmanni í reykköfunarbúningi.

Ingibjörg Harpa Ólafsdóttir kennari 
í Grundaskóla og Þráinn Ólafsson 
slökkviliðsstjóri.

Skátar hafa verið 
starfandi í Borg-
arnesi frá því 1934
Skátafélag Borgarness býður 

upp á skátastarf fyrir börn og 
ungmenni á aldrinum 7-22 ára. 

Sveitirnar eru aldursskiptar, Dreka-
skátar eru yngstu skátarnir á aldrinum 
7-9 ára, Fálkaskátar eru 10-12 ára, 
Dróttskátar 13-15 ára, Rekkaskátar 
16-18 ára og loks Róverskátar 19-22 
ára. Félögum hefur farið fjölgandi 
unanfarin ár og í ár eru 86 félagar 
skráðir. 

Vetrarstarfið hjá Skátafélagi Borg-
arness er þannig uppbyggt að unnið er 
með ákveðin þema í hverjum mánuði 
fyrir sig og hver sveit vinnur með það 
þema eftir því sem hentar fyrir aldur 
sveitarinnar. Sem dæmi var þema 

nóvembermánaðar dulmál og átta-
vitar og þá lærðu krakkarnir meðal 
annars morse og skátadulmál. 

Í október fórum skátar í Borg-
arnesi í félagsútilegu vestur í Lauga-
gerði, þá er verið þar heila helgi og 
farið í póstaleik og fleiri leiki, haldin 
völdvaka þar sem fer einnig fram 
vígslu- og uppgönguhátíð fyrir nýja 
skáta og skáta sem hafa færst upp í 
næstu sveit fyrir ofan. Sumarið 2015 
fer stór hópur krakka á landsmót 
skáta á Hömrum á Akureyri og frá 
Borgarnesi fara 7 krakkar á á aldr-
inum 15-17 ára á skátamót í Englandi. 
Skátastarf í Borgarbyggð er því öflugt, 
og alltaf er hægt að bætast í hópinn. 

Ungir skátar í útiveru.
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Leikfélagið Sv1: 

Metnaðarfull ákvörðun að 
sýna Rocky Horror Show
Leikfélagið Sv1 er leikfélag 

Menntaskóla Borgarfjarðar í 
Borgarnesi en í vetur var tekin 

sú ákvörðun að finna nafn á leikfé-
lagið. „Frá stofnun þess, árið 2009, 
hefur það verið kynnt sem Leikfélag 
Nemendafélags Menntaskóla Borg-
arfjarðar og fólk er yfirleitt hætt að 
hlusta þegar maður er kominn að: 
„. . . menntaskóla borg. . .“ svo við 
efndum til keppni á facebook og þar 
bar Ragnar Gunnarsson sigur úr 
býtum en hann er gamall leikfélagi 
úr Leikdeild Skallagríms og en hans 
hugmynd var að heiðra hinn mikla 
leikara, Svein M. Eiðsson, ” segir 
Rúnar Gíslason, formaður Sv1. „Hann 
var skemmtilegur og einstakur karl 
sem setti mikinn svip á samfélag sitt 
og það var síðan Hrafn Gunnlaugsson 
sem uppgötvaði hann á leikæfingu og 
þá fékk þjóðin að njóta leikhæfileika 
hans. Hans frægasta hlutverk var þó 

án efa hlutverk kaupamannsins í Óðal 
Feðranna. Sveinn ritaði nafn sitt æv-
inlega SV1 og varð það hans óform-
lega listamannsnafn. Því þótti okkur 

í stjórninni ekki neitt annað við hæfi 
en að skýra leikfélagið okkar Sv1. ”

Rúnr segir áhugann mikinn innan 
félagsins og voru félagar orðnir um 
þrjátíu áður en að leikstjórinn var 
fundinn og var leikhópurinn einróma 
um að setja upp Rocky Horror, gamall 
draumur margra. Með helstu hlutverk 
fara Rúnar Gíslason, Ellen Geirsdóttir, 
Stefnir Ægir Stefánsson, Margrét Vera 
Mánadóttir, Ísfold Grétarsdóttir, Jóna 
Jenný Kjartansdóttir Waage, Baldur 
Snær Orrason, Ágúst Þorkelsson og 
Samúel Halldórsson. Stór hluti fer svo 
með hlutverk Transylvaníubúa sem 
spila stórt hlutverk í sýningunni. 

„Það hefur sjaldan verið jafn mikil 
barátta um hlutverk og í ár er eitt af 
fáum skiptum sem við þurfum ekki 
mannskap frá Grunnskólanum, ekki 
það að það samstarf hefur alltaf verið 
fasælt, ” segir Rúnar Gíslason, for-
maður Sv1. 

Rocky Horror er  
krefjandi leikverkefni
Í Rocky Horror segir frá tveimur 
þægum og prúðum unglingum, þeim 
Brad og Janet sem verða fyrir því óláni 
að bíllinn þeirra bilar úti á þjóðvegi. 
Eina húsið í nágrenninu er kastali Dr. 
Frankenstein. Húsbóndi kastalans 
reynist vera Dr. Frank N Furter sem 
kemur frá plánetunni Transilvaníu. 
Dr. Frank N Furter er á kafi í vísinda-
tilraun, er að búa til hinn fullkomna 
mann; Rocky. Í stað þess að fá hjálp 
við að gera við bílinn endar hið unga 
siðsama par innilokað í vægast sagt 
undarlegu og stórhættulegu ævintýri. 
Rocky Horror er söngleikur sem fólk 
um allan heim dáir og elskar. 

Næstu sýningar eru föstudaginn 
5. desember kl. 22.00, POWERSÝN-
ING, og sunnudaginn 7. desember 
kl. kl. 17: 00. 

Parið.

Ógnvekjandi ,,horror.”

Veitingastaðurinn Þrír Frakkar við Baldursgötu: 

Frábærir fiskréttir 
og hvalkjöt helsta 
einkenni staðarins
Þegar nálgast jól leggja margir 

leið sína á höfuðborgarsvæðið 
til að leita jólagjafa og kaupa í 

jólamatinn, jafnvel þótt víða sé gott úr-
val í heimabyggð. Slíku ferðalagi fylgir 
oft mikið stress og umstang, og þá gætir 
oft svengdar þegar líða tekur á daginn. 
Sumir láta sér nægja að kaupa pylsu og 
kók, en aðrir vilja eitthvað bitastæðara 
og vilja um leið setjast niður og slaka 
á, fara yfir það sem hefur þegar verið 
keypt og kanna hvað stendur enn út af 
á innkaupalistanum. 

Veitingastaðurinn Þrír Frakkar var 
stofnaður 1. mars 1989 og hefur verið 
rekinn af fjölskyldu Úlfars Eysteinssonar, 
matreiðslumeistara. Veitingastaðurinn er 
á Baldursgötu í Þingholtunum og er því 
í göngufæri við helstu verslanir og þjón-
ustu í hjarta höfuðborgarinnar. Úlfar 
hefur ávallt sérhæft sig í fiskréttum og 
staðurinn helst þekktur fyrir það. Einnig 
er boðið upp á hvalkjöt, sjófugla og fleira. 
Staðurinn tekur 44 gesti í mat og sitja 
gestir nokkuð þétt sem gerir staðinn afar 
heimilislegan og jafnframt vinsælan. 

Fjölskyldufyrirtæki
„Þetta er fjölskyldufyrirtæki og góðar 
líkur á að starfsfólkið sem mætir 
gestinum sé skylt. Dóttir mín er þjónn, 
sonurinn kokkur og barnabörnin vaska 
upp og þjóna í veitingasalnum,“ segir 
Úlfar Eysteinsson. „Við leggjum áherslu 
á ferskan fisk en hvalkjöt, svartfugl og 
lambakjötið sem einnig er á matseðl-
inum. Við leggjum mikið upp úr að 
hráefnið sé ávallt það besta sem býðst 
hverju sinni. ”

Úlfar segist bjóða upp á hvalkjöt vegna 
þess að það er besta rauða kjöt sem býðst. 
Hreint kjöt, engin fita og fullt af omega-3 
fitusýrum. „Skíðishvalir hafa engar 
tennur og í holdi þeirra finnst ekkert 

kvikasilfur sem eykur enn á hollustuna. 
Það er heldur ekki búið að sprauta 
lyfjum í hvalkjötið vegna blóðkreppu 
eða Creutzfeldt-Jacob riðuveikinnar 
eða annara sjúkdóma og svo auðvitað 
ekkert penisilin. Um þetta er hins vegar 
lítið talað en er ein helsta ástæða þess að 
ég kýs að bjóða áfram upp á þetta kjöt. 
Hvalkjöt var algengur réttur á borðum 
Íslendinga hér í eina tíð en heil kynslóð 
hefur ekki alist upp við þennan góða 
mat. Ástæðan er fyrst og fremst sú að 
hvalveiðar voru stöðvaðar hér við land 
í 19 ár. Ég hef haldið hefðinni gangandi 
og kennt ungu fólki að meta þetta af-
bragðskjöt. Galdurinn er að steikja það 
ekki of lengi og passa að það sé alveg 
ferskt. Meyrara kjöt finnst ekki. ”

Margt gleður augað á veitingastaðnum 
Þremur Frökkum, m.a. fiskamyndir eftir 
franska listamanninn Auguste Mayer 
sem hingað kom með Paul Gaimard árið 
1836 og ferðaðist um landið. Þarna geta 
erlendir gestir einnig séð hvernig stein-
bítur og lundi líta út áður en þeir eru 
matreiddir. Opið er í hádeginu nema um 
helgar og svo aftur um kvöldmatarleytið, 
þ. e. slakað er á yfir miðjan daginn, rétt 
eins og tíðkast í suðlægari löndum. Þrír 
Frakkar er fjölskylduvænn staður sem 
gott er að heimsækja þegar virkilega á að 
kitla bragðlaukana og njóta aðventunnar 
á höfuðborgarsvæðinu, sem og á öðrum 
tímum ársins. 

Úlfar eysteinsson á veitingastaðnum.

Stöðugreiningar landshluta 2014: 

Vestlendingar almennt ánægðir með búsetuskilyrði
Stöðugreiningar fyrir hvern lands-

hluta voru gerðar árið 2012 og 
hafa nú verið uppfærðar með 

nokkrum viðbótum. Stöðugreiningar 
landshluta 2014 eru í 11 köflum sem 
hver hefur nokkra undirkafla þar sem 
lýst er þróun síðustu ára í nokkrum 
mikilvægum samfélagsþáttum. Leit-
ast er við að setja upplýsingar fram á 
myndrænan hátt með stuttum texta. 
Landshlutasamtök sveitarfélaga eru nú 
að hefja vinnu við nýjar sóknaráætl-
anir landshluta og tilgangurinn með 
greiningunum er skapa yfirsýn yfir 
þróun, stöðu og samstarfsþætti fyrir 
þá áætlanagerð. 

Svæði sóknaráætlunar Vesturlands 
nær yfir 555 km2 og um 122 km í loft-
línu milli marka í botnum Hvalfjarðar 
að sunnan og Gilsfjarðar að norðan. 
Að vestanverðu nær svæðið frá Önd-
verðarnesi vestast á Snæfellsnesi og 
200 km austur á Langjökul. Svæðið 
er samfallandi með starfssvæði lands-

hlutasamtaka sveitarfélaga á Vestur-
landi, SSV, með aðild 10 sveitarfélaga 
með 15.441 íbúa í janúar 2014, 4,7% 
landsmanna sem er 0,1% minni hluti 
en 1. janúar 2012. Vesturland er ríkt af 
sérstæðri náttúru lands og sjávar, nátt-

úrufegurð veiðiám og frjórri jörð. Vest-
urlandi má skipta í fjögur svæði sökum 
sérstöðu, Akranessvæðið, láglent, þétt-
býlt, iðnvætt með vaxandi íbúafjölda 
og á áhrifasvæði höfuðborgarinnar; 
Borgarfjarðarsvæðið með með blandað 

samfélag landbúnaðar, þéttbýlis, or-
lofshúsa og háskóla; Snæfellsnes með 
fjöll, jökla, sérstæða landslengju og 
útgerðarbæi og Dali með landbúnað-
arland og fækkandi íbúa. 

Framfarir í möguleikum á 
eigin atvinnurekstri
Samband sveitarfélaga á Vesturlandi 
hefur kannað viðhorf í búa til búsetu 
á Vesturlandi á þriggja ára fresti frá 
2004. Í uppfærðri könnun 2013 sem 
sett var fram í skýrslu í maí 2014 
kemur fram að Vestlendingar eru al-
mennt séð ánægðir með búsetuskilyrði. 
Mikil ánægja var með friðsæld, nálægð 
við fjölbreytta náttúru, gott mannlíf 
og greiða umferð. Í könnuninni var 
Vesturlandi skipt í fjögur minni svæði; 
Akranes og Hvalfjörð, Borgarfjörð, 
Snæfellsnes og Dali. Búsetuskilyrði 
sem Vestlendingar á öllum svæðum 
töldu að þyrftu að lagast voru vöruverð 
og framfærslukostnaður. Á Akranesi, í 

Hvalfirði, Borgarfirði og Dölum
var talið brýnt að bæta fjölbreytni 

starfa og atvinnuöryggi og á Snæfells-
nesi og í Dölum var talið að bæta mætti 
vöruúrval. 

Framfarir töldust hafa orðið í al-
menningssamgöngum, tækifærum 
til afþreyingar og menningarlífi 
og möguleikum á eigin atvinnu-
rekstri. Þá var ánægja með gæði og 
námsmöguleika á framhaldsskólastigi 
og námsmöguleika á háskólastigi. 

Versnandi horfur með 
leiguíbúðir og íbúðir til 
kaups
Búsetuskilyrði sem Vestlendingum 
þótti hafa versnað frá könnuninni 
2010 voru leiguíbúðir, vegakerfið, fjar-
skiptamál og íbúðir til kaups. Skrá yfir 
vernduð svæði á Vesturlandi og svæði á

náttúruminjaskrá er að finna í stöðu-
skýrslu frá 2009 sem unnin var fyrir 
þjóðfund á Vesturlandi 2009. 

Íbúafjöldi er vaxandi á Akranesi. Augljóslega er ákaflega gefandi og skemmti-
legt að starfa á Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimilinu á á Akranesi.
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Bifröst tekur þátt í frum-
kvöðlakeppninni Gullegginu

Háskólinn á Bifröst og Klak/
Innovit skrifuðu undir 
samning vegna þátttöku 

skólans í frumkvöðlakeppninni 
Gullegginu. Með þessu vill skólinn 
styðja við bakið á nýsköpun og 
einnig hvetja nemendur að taka þátt 
í frumkvöðlastarfi og sækja nám-
skeið á vegum keppninnar þeim 
að kostnaðarlausu. Eftir að skrifað 
hafði verið undir samning héldu þau 
Svava Björk Ólafsdóttir og Haraldur 
Þórir Proppé Hugosson kynningu á 
Gullegginu fyrir nemendur Háskól-
ans á Bifröst. Vilhjálmur Egilsson 
rektor skrifaði undir samninginn 
fyrir hönd Háskólans á Bifröst. 

Gulleggið er að fyrirmynd MIT 
háskólans í BNA og VenturCup á 
Norðurlöndunum og er megin-

markmið keppninnar að öðlast 
þjálfun og reynslu í mótun nýrra 
viðskiptahugmynda og rekstri fyr-
irtækja. Keppnin er því frábært 
tækifæri fyrir frumkvöðla til að 
koma hugmyndum sínum á fram-
færi og gera úr þeim raunverulegar 
og markvissar áætlanir sem miða 
að stofnun fyrirtækja. Samhliða 
keppninni er þátttakendum boðið 
uppá námskeið, ráðgjöf og aðstoð 
sérfræðinga. 

Svava Björk segir að opnað verði 
fyrir umsóknir næsta föstudag, 21. 
nóvember, og geta allir sótt um 
þátttöku, ekki aðeins nemendur á 
Bifröst. Keppnin hefst svo 20. jan-
úar á næsta ári. Úr þeim hópi verða 
svo valdir „Topp-10„sem keppa til 
úrslita um Gulleggið. 

Frjáls sala áfengis könnuð á Bifröst
- hlaut verðlaun sem besta misserisverkefnið

Hópur nemenda við Háskól-
ann á Bifröst rannsakaði í 
misserisverkefni hugsanleg 

samfélagsleg áhrif verði frumvarp 
um frjálsa sölu áfengis samþykkt á 
Alþingi. Niðurstöður leiddu í ljós að 
einkavæðingu áfengissölu fylgir mikil 
aukning á verslunum sem sjá um sölu 
áfengis. Aðgengi að áfengi verður meira 
eftir því sem sölustaðir verða fleiri og 
samkeppni færist á markað. Í lang-
flestum tilfellum leiðir það til aukinnar 
áfengisneyslu á höfðatölu. Yfirleitt er 
bann á áfengisauglýsingum afnumið 
þegar salan er einkavædd. Flestar rann-
sóknir benda til þess að bein tengsl 
séu á milli aukinnar áfengisneyslu og 
lýðheilsuvanda og félagslegs vanda. 

Markmið verkefnisins var að kanna 
hugsanleg samfélagsleg áhrif verði 
frumvarp um frjálsa sölu áfengis sam-
þykkt á Alþingi. Höfundar leituðust 
við að rannsaka þau áhrif á hlutlausan 
hátt og fengu aðstoð sérfróðra manna 
er vel þekkja til þeirra málefna sem 
frumvarpið snertir. 

Ennfremur er Ísland aðildarríki 
að Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni 
(WHO). Áfengislagafrumvarpið er 
í mótsögn við þá áætlun sem Al-
þjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur 
í áfengis- og vímuvörnum, en stofn-
unin leggur til að draga úr lýðheilsu- og 

félagslegum vanda með takmörkun á 
aðgengi og þannig draga úr skaðlegum 
áhrifum áfengis. Með því að samþykkja 
frumvarpið væri verið að ganga gegn 
þessari stefnu sem sett hefur verið af 
stjórnvöldum. 

Nemendurnir sem könnuðu samfélagsleg áhrif sem verða ef sala áfengis yrði 
gefiin frjáls eru þau sigurbjörg r. Hjálmarsdóttir, Óskar Vídalín Kristjánsson, 
Lilja Pétursdóttir, Hallfríður G. Hólmgrímsdóttir, Hildur rafnsdóttir og Þór-
hildur Þórarinsdóttir. 

Staðsetning þjónustustarfa 
fyrirtækja á Vesturlandi
Niðurstaða könnunar sem 

landshlutasamtök sveitarfé-
laga hafa unnið í samstarfi 

við Byggðastofnun um staðsetningu 
þjónustustarfa fyrirtækja hefur verið 
kynnt á heimasíðu Byggðastofnunar 
á Sauðárkróki. Meginniðurstaða er 
óbreytt, sú að þjónustuþættir á landinu 
eru flestir á þeim stöðum sem flesta 
hafa íbúana – og þar með á sömu 
stöðum og flest hafa ríkisstörf. Margt 
annað er líkt með könnunum, t.d. var 
byggt á sömu þéttbýlisstöðum í báðum 
könnunum. Könnun á staðsetningu 
þjónustustörfum fyrirtækja náði til 58 
þjónustuþátta, skipt í átta þjónustusvið 
sem spanna bæði þjónustu við fyrir-
tæki og einstaklinga. Reykjavík hefur 
alla 58 þjónustuþætti og fjórir aðrir 
bæir hafa 50 þætti eða fleiri, Akranes, 
Akureyri, Selfoss og Keflavík/Njarð-
vík. Raunar má segja að Akranes og 
Keflavík/Njarðvík séu undantekningar 
frá reglunni sem nefnd er hér á undan 
um samfallandi staðsetningu á starf-
semi ríkisins og þjónustufyrirtækja því 
á báðum þessum stöðum eru starfs-
þættir ríkisins tiltölulega fáir. 

Annars má lesa úr niðurstöðum að 
í hverjum landshluta er hið minnsta 
einn bær með marga starfsþætti þjón-
ustufyrirtækja, 40 eða fleiri. Á Vestur-
landi eru þeir þrír, Akranes, Borgarnes 
og Hellissandur/Ólafsvík, Ísafjörður 

á Vestjörðum, Sauðárkrókur á Norð-
urlandi vestra, Akureyri og Húsavík 
á Norðurlandi eystra, Egilsstaðir á 
Austurlandi, þrír bæir á Suðurlandi, 
Selfoss, Höfn og Vestmannaeyjar, 
Keflavík/Njarðvík á Suðurnesjum og 
á höfuðborgarsvæðinu eru 4 staðir, 
sem eru þó aðeins einn í mörgu tilliti, 
með svo marga starfsþætti, Reykjavík, 
Kópavogur, Hafnarfjörður og Sel-
tjarnarnes. Á Vesturlandi; Snæfellsnesi 
og í Dölum, eru heilsugæslustöðvar 
víða mannaðar af fyrirtæki lækna í 
Reykjanesbæ. Læknir er þá staðsettur 
á heilsugæslustöð ákveðinn tíma og 
þegar hann fer kemur annar í staðinn. 
Þannig er þjónustan stöðug á staðnum 
þó fyrirtækið sé staðsett í Reykjanesbæ. 
Vegna þess að læknar eru stöðugt 
búsettir á staðnum er staða metin í 
niðurstöðu sem fyrirtæki á staðnum 
þar sem þjónustan er veitt. Það er 
hins vegar frávik frá öðrum greinum. 
Sama má þó segja um starfsemi bíla-
skoðunarfyrirtækja sem hafa fastar 
bækistöðvar en skoða bíla á mun fleiri 
stöðum. Þau veita heimsóknarþjón-
ustu mjög títt og reglulega í flestum 
tilvikum og heimsóknarþjónusta er 
víða innan sama vinnusóknarsvæðis 
og fasta bækistöðin. Bílaskoðun telur 
þess vegna á nokkrum stöðum þó þar 
séu ekki fastbúandi starfsmenn eða föst 
bækistöð. 

Verslanir í helstu þéttbýlisstöðum á Vesturlandi. 
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Bæjarráð Grundarfjarðar: 

Miklar áhyggjur vegna framtíðar 
Fjölbrautarskóla Snæfellinga
Á fundi bæjarráðs Grundar-

fjarðar 18. nóvember sl. , var 
fjallað um málefni Fjölbrauta-

skóla Snæfellinga og fyrirhugaðan 
niðurskurð fjárveitinga til skólans í 
fjárlagafrumvarpi 2015og lýsir bæj-
arráð yfir miklum áhyggjum af þróun 
mála í þessum efnum. Alger samstaða 
var um það á fundinum að kalla eftir 
leiðréttingu á fjárveitingum til skól-
ans þannig að unnt yrði að halda uppi 
sambærilegri kennslu í skólanum árið 
2015, eins og verið hefur. 

Í bókun bæjarráðs Grundarfjarðar 
segir: „Í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórn-
arinnar fyrir árið 2015 er gert ráð fyrir 
18,4% niðurskurði á framlögum til 
Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Niður-
skurðurinn er skýrður á grunni þess að 
ekki verði greitt rekstrarframlag vegna 
nemenda sem eru 25 ára og eldri og 
hið sama verði gert vegna nemenda 
sem stunda fjarnám. Gangi þessar hug-
myndir eftir er ljóst að það mun skaða 
námsframboð verulega og þar með 
gæði skólans. Fyrirhugaðar breytingar 
ógna stöðu sveitarfélaga á Snæfells-
nesi og skerða lífsgæði íbúa. Bæjarráð 
mótmælir harðlega þessum áformum 
ríkisstjórnarinnar. Gerð er sú krafa að 
niðurskurður þessi verði dreginn til 
baka svo unnt verði að reka skólann 
áfram í þeirri mynd sem verið hefur.“

Fjölbrautarskóli snæfellinga.

bæjarskrifstofur Grundarfjarðarbæjar hafa flutt í þetta húsnæði, á efri hæðina 
ofan við slökkvistöðina.

Smalinn – skáldsaga eftir 
húnvetnskan listamann
Smalinn er skáldsaga eftir Sig-

urð H. Sigurðsson, Húvetning, 
fæddan á Ytra-Hóli í Vindhæl-

ishreppi 1874 með teikningum eftir 
húnvetnskan listamann, Guðráð B. 
Jóhannsson frá Beinakeldu. Hann bjó 
lengst af á Blönduósi og á Fremsta-
gili í Langadal og stundaði verslun-
arstörf á Blönduósi. Á árunum 1905 
– 1911 rakk hann verslun og útgerð 
á Siglufirði, Verslun Sigurðar Helga. 
Sagan gerist undir lok 19. aldar. Bókin 
hefur ekki verið gefin út áður, að lík-
indum skrifuð á árunum 1930-40. 
Sagan fjallar um 10-12 ára tímabil í 
ævi Magga sem er sonur ekkju í litlu 
þorpi á Norðurlandi. Sagan hefst 
þegar Maggi er 8 ára. Hann fer að Hóli 
sem smali þegar hann er 10 ára og er 
þar í 2-3 sumur. Þá fer hann í nám til 
séra Eyvindar á Bakka og undirbýr 
sig undir Latínuskólann. Hann fer á 
sjóinn á hákarlaskútu á Siglufirði en 
sjórinn heillar hann meira en Lat-
ínuskólinn. Hann lendir í lífsháska 
nokkrum sinnum, bæði sem smali 
og á sjónum. Hann er úrræðagóður 
og ósmeikur og sá eiginleiki bjargar 
bæði honum og fleirum oftar en einu 
sinni. Enlægni, heiðarleiki og þraut-
seigja einkenna Magga. Sagan er vel 
skrifuð og á sannarlega erindi til fólks 
nú í dag. Hún lýsir vel lífinu á þessum 
tíma, er spennandi og hver viðburð-
urinn rekur annan. 

Bókaútgáfan Merkjalækur er lítil 
bókaútgáfa á Merkjalæk í Svínadal, 
Austur-Húnavatnssýslu. Þar bjó út-
gefgandinn, Sigurður H. Pétursson, í 
yfir 30 ár og býr reyndar enn, en hef 
vetursetu í Reykjavík eftir að hann 
hætti að vinna. Hann var héraðs-
dýralæknir í Austur-Húnavatnssýslu 
á árunum 1973 til 2000. Bókaútgáfan 
er hans áhuga- og hugsjónastarf. 
Smalinn, fæst á Vesturlandi í Hag-
kaup í Borgarnesi og Eymundsson á 
Akranesi. 

smalinn fjallar um tímabil í ævi 
magga.



AUGLÝST EFTIR 
UMSÓKNUM 
Í VAXTARSAMNING
VESTURLANDS
Vaxtarsamningur Vesturlands veitir styrki
til nýsköpunar- og atvinnuþróunarverkefna
á Vesturlandi.

Á heimasíðu Vaxtarsamningsins
www.vaxtarsamningur.is  
undir flipanum „Umsóknir“ er umsóknareyðublað 
og upplýsingar um reglur og viðmið varðandi
styrkveitingar.

Umsóknum skal skilað rafrænt á netfangið
vaxtarsamningur@vaxtarsamningur.is,  
en frestur til að skila umsóknum er til       
10. desember 2014.
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nýsköpunar- og atvinnuþróunarverkefna á Vesturlandi. 

 
Á heimasíðu Vaxtarsamningsins www.vaxtarsamningur.is   
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upplýsingar um reglur og viðmið varðandi styrkveitingar. 

 

Umsóknum skal skilað rafrænt á netfangið 
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en frestur til að skila umsóknum er til 9. desember 2013. 
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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 

Til í svörtu, hvítu, rauðu  
og burstuðu stáli!

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

Jólagjöfin í ár!
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Dagur íslenskrar tungu: 

Verðlaun Jónasar Hallgrímssonar féllu 
í skaut Steinunnar Sigurðardóttur
Verðlaun Jónasar Hallgríms-

sonar voru veitt 15. nóvember 
sl. laugardag í Iðnó í tilefni af 

degi íslenskrar tungu, sem er 16. nóv-
ember, fæðingardagur þjóðskáldsins 
Jónasar Hallgrímssonar. Þau hlaut 
Steinunn Sigurðardóttir rithöfundur. 
Við sama tækiæri voru veittar tvær 
virðurkenningar fyrir stuðning við ís-
lenska tungu og þau hlutu Lestrarhá-
tíð í bókmenntaborg sem er einkar vel 
heppnað og þarft verkefni sem styður 
dyggilega við íslenska tungu og bók-
menntir og vefnámskeiðið Icelandic 
Ondine sem er ókeypis vefnámskeið 
í íslensku sem erlendu máli sem tekið 
var í notkun fyrir 10 árum, en að ver-
kefninu standa Hugvísindastofnun, 
Íslensku og menningardeild Háskóla 
Íslands, Stofnun Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum og Stofnun Vigdísar 
Finnbogadóttur. Násmkeiðið hefur 
stuðlað að aukinni íslenskukunnáttu 
svo um munar og hefur gagnast tug-
þúsundum notenda víða um heim. 
Í rökstuðningi ráðgjafarnefndar um 
verðlaunin segir m.a. : „Steinunn hóf 
rithöfundaferilinn aðeins 19 ára gömul 
þegar ljóðabókin Sífellur kom út. Nýr 
tónn var sleginn í íslenskum bók-
menntum og síðan hafa lesendur glaðst 
yfir hverju verki sem Steinunn hefur 
sent frá sér en þau eru orðin rúmlega 
tuttugu talsins. Hún er ekki einhamur 
höfundur því auk ljóðabóka hefur 
hún sent frá sér smásögur, skáldsögur, 
barnabók, viðtalsbók og leikrit bæði 
fyrir sjónvarp og útvarp. Steinunn hlaut 
viðurkenningu Rithöfundasjóðs Rík-
isútvarpsins árið 1990 og fimm árum 

síðar féllu Íslensku bókmenntaverð-
launin henni í skaut. Hugmyndaauðgi 
Steinunnar og vald hennar á íslensku 
máli hefur löngum vakið aðdáun eða 
eins og Jón Hallur Stefánsson komst 
að orði í gagnrýni um ljóðabókina 
Kúaskít og norðurljós kann hún „þá 
list að láta óvænt orð á réttum stað 
uppljóma heilu kvæðin. ” Það er mikil 
gáfa að búa yfir slíkum hæfileika. Fáir 
skrifa líka af jafnmiklu næmi um ástina 
og Steinunn en sömuleiðis hefur tog-
streitan í samskiptum kynjanna verið 
áleitin í verkum hennar. 

Fegurð íslenskrar náttúru 
í ljóðheimi Steinunnar
Í ljóðinu Einu-sinni-var-landinu úr 
bókinni Ástarljóð af landi segir: „En 
jafnvel orðhagir menn áttu ekki orð 

yfir þessa eyju / og töldu sig vera í 
sérstakri náð að mega finna hana. / 
Fá að vera.“ Fegurð íslenskrar nátt-
úru er yfir og allt um kring í ljóðheimi 
Steinunnar og því fer afar vel á því að 
hún hljóti verðlaun kennd við Jónas 
Hallgrímsson skáld og náttúrufræðing. 
” Í reglum mennta- og menningar-
málaráðuneytis um Verðlaun Jónasar 
Hallgrímssonar segir að þau beri að 
veita einstaklingum er hafa með sér-
stökum hætti unnið íslenskri tungu 
gagn í ræðu eða riti, með skáldskap, 
fræðistörfum eða kennslu og stuðlað 
að eflingu hennar, framgangi eða mið-
lun til nýrrar kynslóðar. Verðlaunahafi 
fær í verðlaun 700 þúsund krónur sem 
Íslandsbanki veitir, ritið Jökla á Íslandi 
eftir Helga Björnsson og skrautritað 
verðlaunaskjal. 

Verðlaunahafar ásamt mennta- og menningarmálaráðherra. F. v. : birna Arn-
björnsdóttir, Úlfar bragason, Lára Aðalsteinsdóttir, Kristín Viðarsdóttir, Illugi 
Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráðherra og steinunn sigurðardóttir 
rithöfundur. 

ASÍ tilnefnir ekki fulltrúa 
í verðlagsnefnd búvara
ASÍ telur að í kjölfar dóms 

Samkeppnisráðs vegna mjólk-
urafurða á hendur Mjólkur-

samsölunni vegna meintra brota MS 
að þrátt fyrir að ASÍ hafi átt fulltrúa í 
verðlagsnefnd búvara megi ekki skilja 
sem svo að Alþýðusambandið telji nú-
verandi fyrirkomulag heppilegt til að 
ná markmiðum um lægra vöruverð 
til neytenda. ASÍ varaði við viðtækum 
undanþágum frá samkeppnislögum 
við undirritun samnings um starfsskil-
yrði mjólkurframleiðslu árið 2004. Á 
þau varnaraðarorð var ekki hlustað og 
meirihluti Alþingis samþykkti undan-
þágurnar. ASÍ stóð því frammi fyrir erf-
iðu vali. Áttu samtökin að hafna því að 
taka þátt í starfi verðlagsnefndarinnar 
eða að taka þátt í starfi nefndarinnar 
og reyna að gæta hagsmuna neytenda 
innan þess gallaða kerfis sem Alþingi 
hafði ákveðið. Niðurstaðan varð sú að 
taka þátt í starfi nefndarinnar og gæta 
hagsmuna neytenda innan hennar. Í 
ljósi aðstæðna hefur ASÍ ekki séð sér 
fært að tilnefna fulltrúa í verðlags-
nefnd búvara undanfarin misseri eða 
fyrr en fyrir liggur úttekt á núverandi 
kerfi sem unnið er að. Ummæli Guðna 
Ágústssonar um verðlagningu búvara 
er með öllu óskiljanleg og langt frá 
öllum sannleika. 

Verðlagningu breytt með-
an deila er óútkljáð
Í yfirlýsingu frá MS segir m.a. : „Verð 
á ógerilsneyddri mjólk í lausu máli 
verður hið sama frá og með mánu-
deginum 29. september í öllum við-
skiptum MS hvort sem um er að ræða 
sölu til óskyldra aðila eða miðlun á 
mjólk til fyrirtækja í framleiðslusam-
starfi með MS. Um er að ræða var-
úðarráðstöfun, sem gildir meðan á 
áfrýjunarferli stendur eftir ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins, sem kynnt 
var í síðustu viku. Í henni felst engin 
viðurkenning á niðurstöðu eftirlits-
ins í málinu sem verður vísað til til 
áfrýjunarnefndar samkeppnismála. 
Kjarni málsins er deila um með hvaða 
hætti búvörulög heimila fyrirtækjum 
í nánu eigna- og framleiðslusamstarfi 
að miðla á milli sín verðmætum þegar 
þau stilla saman framleiðslukerfi sín 
til að ná fram hámarkshagræðingu. Á 
grundvelli búvörulaganna 2004 hafa 
Mjólkursamsalan, Kaupfélag Skag-
firðinga og dótturfélög gert þetta 
með því að miðla hráefni milli sín 
á innkaupsverði án álagningar. Um 
þetta er nú deilt eftir að fram kom 
ný túlkun Samkeppniseftirlitsins á 
búvörulögum, sem hafa verið í gildi 
hér í 10 ár. 

Meðan ekki hefur verið skorið 
úr um gildi þessarar nýju túlkunar 
hafa fyrirtækin ákveðið að nota ekki 
þetta fyrirkomulag og gera upp þetta 
samstarf á öðrum sviðum framleiðslu 
einstakra mjólkurafurða, geymslu og 
dreifingu þeirra en í verðlagningu á 
mjólk. Þetta er gert í varúðarskyni 
vegna réttarstöðu á tímabili áfrýjunar-
innar. Þetta þýðir að á meðan málinu 
stendur verður reikningsfært hráefnis-
verð milli aðila í samstarfinu hið sama 
og til óskyldra aðila sem standa utan 
samstarfs. Það verð er í samræmi við 
ákvörðun verðlagsnefndar búvöru um 
verð fyrir ógerilsneidda mjólk í lausu 
máli sem tók gildi 1. apríl 2014. Inni-
falið í því verði er hlutdeild í áföllnum 
kostnaði við flutning og dreifingu, 
rannsóknir, gæðaeftirlit og sameig-
inlegan kostnað. Þetta verð gildir frá 
og með mánudeginum 29. september 
2014 í öllum viðskiptum MS á þessum 
markaði. Þessi breyting felur ekki í 
sér viðurkenningu á málflutningi eða 
niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins, 
sem Mjólkursamsalan hafnar. 

ms í búðardal.





14 4.  Desember 2014

Snæfellsliðin unnu KR og ÍR í Dominosdeildunum
Íslandsmeistarar kvennaliðs Snæ-

fells í úrvalsdeild kvenna í körfu-
bolta vann öruggan sigur á KR 

fyrir skömmu í Dominosdeild kvenna, 
74-48. KR-stúlkur unnu fyrsta leik-

hluta en síðan tóku Snæfellsstúlkur 
sig taki og unnu næstu þrjá leikhluta. 
Stigahæst í liði Snæfells var Kristen 
Denise McCarthy með 21 stig og 15 
fráköst, Hugrún Eva Valdimarsdóttir 
var með 13 stig og tók 13 fráköst, 
Hildur Sigurðardóttir fyrirliði skor-
aði 11 stig og tók 9 fráköst og áttu 6 
stoðsendingar. 

Næsti leikur er gegn Grindavík í 
Stykkishólmi miðvikudaginn 10. des-
ember nk. en síðasti leikur fyrir jól er 
gegn Breiðabliki í Stykkishólmi. 

Karlaliðið vann ÍR
Snæfell vann ÍR í tvíframlengdum 
og dramatískum leik 98-95 þar sem 
Trey Hampton fór á kostum hjá ÍR 

og skoraði 38 stig, tók 16 fráköst, stal 
boltanum 5 sinnum og varði 4 skot. 
Var Snæfellingum svo sannarlega 
erfiður. Stigahæstur Snæfellinga var 
Christopher Woods með 35 stig, og 
tók 23 fráköst, Austin Magnus Bracey 

skoraði 30 stig og Stefán Karel Torfa-
son skoraði 14 stig og tók 9 fráköst. 

Næsti leikur Snæfells er á morgun, 
föstudag 5. desember gegn Tindastóli 
á Sauðárkróki en síðasti leikur fyrir jól 
er gegn Grindavík fyrir sunnan. 

Promens Tempra ehf. • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@promens.com

Promens Tempra hefur í samráði við Matís hannað nýjan kassa til útflutnings á ferskum
fiski. Rannsóknir sýna að með því að þykkja hornin á kassanum mun fiskurinn viðhalda
ferskleika sínum 2-3 dögum lengur en mögulegt er þegar um kassa með hefðbundinni
hönnun er að ræða og geymsluþolið eykst um 1-2 daga (Björn Margeirsson o.fl.,
2010). Hér er miðað við dæmigerðar hitasveiflur í land- og flugflutningi frá Íslandi
til Evrópu.
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Dagar frá pökkun

Hefðbundin hönnun
Nýr Tempru kassi

Heimild: Björn Margeirsson o.fl., 2010. Skýrsla Matís 29-10.
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Temprukassarnir eru undirstaða þess að íslenskur fiskur kemst ferskur
til neytenda um allan heim.

Hvers virði er aukinn ferskleiki
í 2-3 daga fyrir þig?
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Kaldari kassar – ferskari fiskur

www.promens.is/tempra

ÍA – körfubolti: 

Skagamenn þurfa á stuðningi 
að halda í 1. deild karla
Skagamenn töpuðu fyrir Hetti á 

Egilsstöðum í síðasta leik liðsins 
í 1. deildinni með 101-80 og 

unnu Austfirðingarnir þrjá leikhluta 
en Skagamenn einn, þann annan. 

Stigahæstur Skagamanna var Fannar 
Freyr Helgason með 36 stig og 9 frá-
köst, Zachary Jamarco Warren skoraði 
24 stig og tók 6 fráköst, Áskell Jóns-
son með 10 stig og fráköst, Ómar Örn 
Helgason með 6 stig og tók 4 fráköst 
og Erlendur Þór Ottesen skoraði 4 stig 

og tók 6 fráköst. Næsti leikur er við 
Breiðablik 7. desember nk. og er leikið 
á Akranesi. Síðan er leikið við Þór Ak-
ureyri 14. desember nk. svo er leikur 
á Akranesi 19. desember nk. við KFÍ. 
Það eru síðasti leikur ÍA í deildinni á 
þessu ári. 

ÍA er í 6. sæti af 8 liðum í 1. deild 
með 6 stig en Höttur er efstur með 12 
stig. Akurnesingar eru því hvattir til 
að mæta á næstu leiki liðsins og hvetja 
það til sigurs. 

Lið ÍA við lok leiktíðar 2012.

Körfuknattleiksdeildir Snæfells og Skallagríms: 

Átta krakkar í 
æfingahópum KKÍ
Það má með sanni segja að 

ungdómurinn í Stykkishólmi 
er á góðri leið og virðist fram-

tíðin vera björt. Fimm krakkar sem 
leika með yngri flokkum Snæfells í 
Stykkishólmi í körfubolta hafa verið 
valdir í æfingahópa Körfuknattleiks-
sambands Íslands sem æfa munu m.a. 
helgina milli jóla og nýárs. Krakk-
arnir sem hafa verið valdir munu m.a. 
æfa fyrir jól og helgina á milli jóla 
og nýárs. 

Hlutur Skallagríms í Borgarnesi 
er einnig glæsilegur. Þrír leikmenn 
yngri flokka Skallagríms voru valdir 
til æfinga að þessu sinni, en þeir eru: 

Arnar Smári Bjarnason, sem var 
valinn í æfingahóp U-15 drengja

Bjarni Guðmann Jónsson (U-16)
Þorgeir Þorsteinsson (U-16)
Átta keppendur koma því frá Vest-

urlandi, sem er glæsilegt. 
Krakkarnir sem voru valdir frá 

Stykkishólmi eru: 
Andri Þór Hinriksson (U-15)
Aron Ingi Hinriksson (U-15)
Friðmey Rut Ingadóttir (U-15)
Kristín Birna Sigfúsdóttir (U-15)
Almar Njáll Hinriksson (U-18)
Það eru landsliðsþjálfarar yngri 

landsliða sem hafa nú valið og boðað 

leikmenn sína til æfinga í desember 
en þrjú lið æfa helgina fyrir jól og þrjú 
lið helgina milli jóla og nýárs. U15, 
U16 og U18 ára lið drengja og stúlkna 
munu þá koma saman í fyrsta sinn 
og æfa en í kjölfarið verður fækkað í 
hópnum og næsta æfingahelgi verður 
í febrúar 2015. Alls eiga 21 aðildarfé-
lög KKÍ fulltrúa í æfingahópunum, 
ásamt þremur erlendum félögum, en 
hóparnir allir skipa 167 leikmenn.

Félögin eru í stafrófsröð: Ármann, 
Breiðablik, Fjölnir, FSu, Grindavík, 
Hamar, Haukar, Höttur, Hruna-
menn, ÍR, Keflavík, KFÍ, KR, Njarð-
vík, Sindri, Skallagrímur, Snæfell, 
Stjarnan, Tindastóll, Þór Akureyri 
og Þór Þorlákshöfn.

Leikurinn snýst um að koma þessum 
bolta niður í körfuna. Það gefst mis-
vel, en segja má að þar skilur á milli 
meðalmannsins og þeirra sem skipa 
úrvalshóp.

snæfell vann öruggan sigur á breiða-
bliki í Dominosdeild kvenna í haust. 
rebekka rán Karlsdóttir sýndi þar en 
margur er knár þótt hann sé smár. 
Hún er ein af þessum leikmönnum 
sem eru aldir upp í yngri flokkum 
snæfells, en unglingastarfið þar er 
til mikillar eftirbreytni.

Leikir Vesturlandsliðanna snæfells og skallagríms í Dominosdeild karla hafa 
ætíð verið hin besta skemmtun. snæfell vann skallagrím fyrr í haust í borg-
arnesi 88-83 en liðin mætast svo í stykkishólmi 19 janúar nk. Hér sjást liðin 
etja kappi á síðasta Íslandsmóti.



Vita Biosa PROBIOTIC

„Vita Biosa er hvorki lyf né fæðubótarefni. Það er matvæli með mjög góðum lífeðlisfræðilegum 
áhrifum. Í Vita Biosa eru venjulegar, heilsusamlegar og náttúrulegar örverur, aðallega mjólkur-
sýrubakteríur, sem eru mjög mikilvægar fyrir þarmana, meltinguna og úrgangslosun, fyrir 
upptöku næringarefna og ónæmiskerfið. Bakteríurnar í þörmunum eru einnig mikilvægar fyrir 
framleiðslu margra vítamína.”

Dr. Carsten Vagn-Hansen
Úr bókinni „Maginn - þinn besti vinur”

„Góð þarmaflóra er hornsteinn 
góðrar heilsu. Ég hef prófað ótal 
mismunandi góðgerlabætiefni og 
Vita Biosa er það sem hefur virkað 
lang best fyrir mig. Sömu sögu má 
segja um þá fjölmörgu sem hafa 
sagt mér reynslu sína af drykknum, 
fólk finnur mun, því líður betur og 
það eru bestu meðmælin.”

Ösp Viðarsdóttir
Næringarþerapisti

„Í starfi mínu sem læknir hitti ég fólk með hin ýmsu heilsufarsvandamál sem oftar en ekki 
fylgja einhvers konar meltingartruflanir. Til að ná heilsu er nauðsynlegt að þarmaflóran sé 
í jafnvægi. Heilbrigð þarmaflóra styrkir varnir líkamans, framleiðir vítamín, tryggir betri 
upptöku næringarefna og kemur jafnvægi á alla þarmastarfssemi. Vita Biosa er mjög 
öflugur góðgerladrykkur án allra aukefna. Hann getur haft mikil  áhrif á bakflæði, 
brjóstsviða, andremmu, candida, þvagfærasýkingar, niðurgang,  hægðartregðu og margt 
fleira. Hann hefur reynst bæði mér og mínum skjólstæðingum ákaflega vel. Ég mæli 
hiklaust með daglegri neyslu hans fyrir fólk á öllum aldri sem vill koma meltingunni í lag 
og halda henni í lagi.”

Hallgrímur Þ. Magnússon
Læknir

„Ég hef átt við maga og melting-
arvandamál að stríða frá því ég 
var unglingur. Eftir að ég fór að 
taka  Vita Biosa þá hefur maginn 
og meltinginn verið upp á sitt allra 
besta.”

Una Kristín Árnadóttir
Háskólanemi

„Bakflæðið sem hefur hrjáð mig í 
mörg ár  hvarf sama dag og ég 
byrjaði að taka Vita Biosa.”

Björn Sverrisson
Sölumaður

„Eftir aðeins örfáa daga fór ég að 
finna fyrir miklum mun á 
meltingunni og það komst meira 
jafnvægi á hana.”

Gunnhildur Guðnýjardóttir
Innanhússarkitekt

Dreifing: Organic 577-5100
Sendum í póstkröfu



VÖ
RU-

G
JÖ

LD
AF

NUM
IN

UE32/40/48H5005 
LED SJÓNVARP · 100 Hz. 
Full HD 1920x1080p · Mega skerpa · Afspilun USB: 
kvikmyndir, ljósmyndir, tónlist · Sjónvarpsmóttakari: 
Digital DVB-T2

32” 87.920 áður 109.900

40”  111.920 áður 139.900

48” 151.920 áður 189.900

UE48H6675 
LED SJÓNVARP · 600 Hz. · Full HD 1920x1080p  
3D · SMART TV · Gervihnatta móttakari · Micro 
Dimming · Gervihnatta móttakari

48” 229.920 Verð áður 287.400

UE32/40/55/65H6475 
LED sjónvarp · 400 CMR  (rið)
3D · smart TV með þráðlausu neti.

32“ 119.920 áður 149.900

40“ 151.920 áður 189.900

55“ 279.920 áður 349.900

65“ 519.920 áður 649.900

UE46/55/65H8005 
LED SJÓNVARP · 1000 Hz. · Full HD 
1920x1080p  SMART TV · CURVED

46” 399.920 áður 499.900

55”  495.920 áður 619.900

65” 719.920 áður 899.900

Soundbar
310W og þráðlaus tenging við síma
eða tölvu. Til í svörtu og silfur.

HWH550 

111.920 áður 139.900

HWH751 
310W  og þráðlaus tenging 
við síma eða tölvu.

151.920 áður 189.900

HWH7501 
310W  og þráðlaus tenging 
við síma eða tölvu.

151.920 áður 189.900

oMnIS hefur tekið að sér söluumboð fyrir 
SaMSunG á vesturlandi.
Vegna niðurfellingar vörugjalds hafa öll helstu heimilistækin 
lækkað í verði um 17% og sjónvörp, hljómtæki og annað um 20%.

Við höfum náð samningum við okkar helstu birgja, sem gerir okkur mögulegt að afnema þessi gjöld nú þegar. Fólk þarf því 
ekki að bíða eftir nýju ári til að gera hagstæð innkaup fyrir heimilið, heldur getur þú nú komið í verslanir ORMSSON um allt 
land og fengið umtalsvert meira fyrir peninginn en áður.

EKKI EFTIR NEINU AÐ BÍÐA

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*

akranesi - dalbraut 1 - sími 444 9901  //   borgarnesi - borgarbraut 61 - sími 444 9912


