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Stúfur heimsótti börn á öllum 
aldri í Þjóðminjasafninu
Íslensku jólasveinarnir eru öldungis 

óskyldir hinum alþjóðlega rauð-
klædda Santa Claus sem er kominn 

af dýrlingnum Nikulási biskupi, verndara 
barna og sæfarenda í kaþólskum sið. Þeir 
eru af kyni trölla og voru upphaflega barna-
fælur. Þeir eru synir þeirra allra verstu 
illvætta sem til eru á Íslandi, Grýlu og 
Leppalúða. Fyrsta ritaða heimildin þar sem 
minnst er á jólasveinana er frá 17. öld en 
það er Grýlukvæði séra Stefáns Ólafssonar 
frá Vallanesi. Þar segir um þau skötuhjú 
Grýlu og Leppalúða: 

Börnin eiga þau bæði saman
brjósthörð og þrá, 
af þeim eru jólasveinar, 
börn þekkja þá. 

Af þeim eru jólasveinar
jötnar á hæð, 
öll er þessi illskuþjóðin
ungbörnum skæð. 

Flest börn myndu sjálfsagt vilja forðast þá 
jólasveina sem hér er minnst á enda var það 
svo að jólasveinarnir voru upphaflega, líkt 
og Grýla og Leppalúði eru enn, barnafælur 
sem foreldrar notuðu til að hræða börn sín 
til hlýðni. Yfirvöldum hefur greinilega ekki 
litist á blikuna vegna þess að með Húsaga-
tilskipun frá árinu 1746 var tekið fram að 
bannað væri að hræða börn með óvættum 

á borð við jólasveinana. Hvort sem það var 
Húsagatilskipuninni fyrir að þakka eða ein-
hverju öðru tóku jólasveinarnir að mildast 
með árunum og hættu að vera börnum 
lífshættulegir, þó þeir væru enn hrekkjóttir 
þjófar. Þegar líða tók á 20. öldina urðu hinir 
íslensku jólasveinar fyrir miklum áhrifum 

frá erlendum starfsbræðrum sínum bæði 
varðandi hegðun og tísku. Þeir fóru að taka 
upp á því til hátíðabrigða að klæða sig upp 
í rauð spariföt í líkingu við þau sem sjást á 
hinum alþjóðlega Santa Claus og dönskum 
jólanissum. Þá fóru þeir einnig að vera 
góðir við börn og gefa þeim gjafir í skó. 

Jólasveinar koma í Þjóðminjasafnið kl. 
11.00 alla daga hér eftir til jóla. Síðasta 
sunnudag var það Stúfur sem heimsótti 
börn á öllum aldri. Stúfur er heldur lágur 
til hnésins, Hann er líka stundum kallaður 
Pönnuskefill, því í gamla daga reyndi hann 
að hnupla matarögnum af steikarpönnunni. 

Stúfur hét sá þriðji, 
stubburinn sá. 
Hann krækti sér í pönnu, 
þegar kostur var á. 

Hann hljóp með hana í burtu
og hirti agnirnar, 
sem brunnu stundum fastar
við barminn hér og þar. 

Á morgun, 19. desember, kemur 
Skyrgámur, laugardaginn 20. desember 
Bjúgnakrækir, sunnudaginn 21. desember 
Gluggagægir, mánudaginn 22. desember 
Gáttaþefur, þriðjudaginn 23. desember 
Ketkrókur og á aðfangadag jóla, miðviku-
daginn 24. desember kemur Kertasníkir, 
síðastur að vanda.

stúfur í Þjóðminjasafninu sl. sunnudag 
og börnin hlusta opinmynt á hann. 
mörg börn vildu hitta hann, sum þeirra 
utan af landi, en margir foreldrar voru 
komnir i bæinn til að verslan fyrir jólin. 
Þjóðminjasafnið er safn allra landsmanna, 
og gaman að koma þar í heimsókn, ekki 
bara á aðventunni.
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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

Kokkalandsliðið í 5. sæti 
á heimsmeistaramótinu
- María Shramko fékk þrjú gull og eitt brons í einstaklingsgreinum

Kokkalandsliðið fékk gullverð-
laun fyrir báðar keppnis-
greinarnar í heimsmeistara-

keppninni í matreiðslu sem fram fór í 
Lúxemborg og náði Ísland þar með 5. 
sætinu í heildarkeppninni. Singapore 
var í fyrsta sæti, Svíþjóð í öðru sæti, 
Bandaríkin í þriðja sæti og Noregur 
í því fjórða. Liðsmaður Kokkalands-
liðsins, María Shramko, keppti einnig 
í einstaklingskeppnum og fékk þrenn 
gullverðlaun og ein bronsverðlaun fyrir 
einstakar sykurstyttur sínar. 

Kokkalandsliðið fékk góðar mót-
tökur við heimkomu. Slökkvilið flug-
vallarins sprautaði heiðursboga yfir 
flugvél Icelandair við lendinguna og 
þegar inn í Leifsstöð var komið beið 
liðsins blóm og kampavín. Félagar 
í Klúbbi matreiðslumeistara höfðu 
undirbúið móttöku í æfingarhúsnæði 
liðsins í Bitruhálsi þar sem lúðrasveit 
tók á móti liðinu. 

„Markmið okkar var að vera á topp 
fimm listanum og það náðist. Liðið 
hefur æft stíft í 18 mánuði fyrir keppn-
ina og það skilaði sér í keppninni sjálfri. 
Við erum með ungt lið þar sem yngsti 
liðsmaðurinn okkar er 23 ára. Það tókst 
að ná einstakri liðsheild þar sem hver 
og einn vissi hvað þurfti að gera til að 
allt gengi upp. Í keppni sem þessari eru 
gerðar miklar kröfur um undirbúning, 
fagleg vinnubrögð, hráefnisval, útlit 
réttanna og auðvitað bragð. Við höfum 
lagt áherslu á að nota hágæða íslenskt 
hráefni og fluttum meðal annars með 

okkur frá Íslandi lambakjöt, þorsk, skyr 
og grænmeti. Það er mikilvægt fyrir 
Kokkalandsliðið að hafa öfluga aðila 
sem styðja við bakið á okkur og erum 
við þakklát öllum bakhjörlunum og 
samstarfsaðilunum sem lögðu sitt af 
mörkum til að við gætum tekið þátt 
í keppninni. Við erum að keppa við 
fjölmennar þjóðir sem leggja mikið 
undir og því er árangurinn sem við 
náðum enn eftirtektarverðari. Þessi 
glæsilegi árangur liðsins gefur okkur 
möguleika á að efla liðið enn frekar 
fyrir næstu keppnisþátttöku, „segir 
Hafliði Halldórsson framkvæmdastjóri 
Kokkalandsliðsins. 

Kokkalandsliðið en því eru Hafliði Halldórsson framkvæmdastjóri liðsins 
Garri, Þráinn Freyr Vigfússon fyrirliði Lava bláa lónið, Viktor Örn Andrésson 
liðsstjóri Lava bláa lónið, Fannar Vernharðsson VOX, bjarni siguróli Jakobs-
son slippbarinn, Ylfa Helgadóttir Kopar, Hafsteinn Ólafsson Apótekið, Axel 
Clausen Fiskmarkaðurinn, Garðar Kári Garðarsson strikið, Daníel Cochran 
Kolabrautin, Ari Þór Gunnarsson Fiskfélagið, Hrafnkell sigríðarson bunk bar 
og maría shramko sykurskreytingarmeistari.

maría shramko með glæsilega sykur-
styttu.

Vantar í 10 stöður lögreglu-
manna á Vesturlandi
Nýútskrifaður lögreglunemar sækja í stöður á landsbyggðinni

Síðasta föstudag fór fram braut-
skráning frá Lögregluskóla rík-
isins. Brautskráðir voru 16 nem-

endur sem hófu grunnnám við skólann 
þann 14. janúar 2014. Í fyrsta sinn í sögu 
lögreglunáms á Íslandi voru konur í 
meirihluta brautskráðra en í hópnum 
voru 5 karlar og 11 konur, eða 68,75% 
brautskráðra nemenda. Við athöfn-
ina fluttu ávörp Karl Gauti Hjaltason, 
skólastjóri Lögregluskóla ríkisins, Ólöf 
Nordal, innanríkisráðherra og Páley 
Borgþórsdóttir, sem tekur við starfi 
lögreglustjóra í Vestmannaeyjum um 
næstu áramót. Rut Herner Konráðs-
dóttir og Páll Fannar Helgason fluttu, 
fyrir hönd nemenda, annál ársins og 
hljómsveit, skipuð núverandi og fyrr-
verandi lögreglumönnum, flutti tvö lög 
við athöfnina. 

Hæstu meðaleinkunn á lokaprófum 
náði Erna Dís Gunnarsdóttir, 9,10 og 
með aðra hæstu einkunn voru Björk 
Jónsdóttir og Rósa Árnadóttir, 8,90. 
Þessir nemendur fengu viðurkenningu 
frá skólanum fyrir góðan námsárangur. 
Meðaleinkunn allra útskriftarnemend-
anna var 8,27, sem er frábær árangur. 
Lögreglufulltrúarnir sem starfa við 
Lögregluskóla ríkisins völdu úr hópi 

nemenda „Lögreglumann skólans“ og 
varð Rósa Árnadóttir fyrir valinu. 

Karl Gauti sagði breytingar á náminu 
í farvatninu, í kjölfar vinnu starfshóps 
sem falið var það verkefni að endur-
skoða skipulag og starfsemi Lögreglu-
skóla ríkisins og gera tillögu til ráðherra 
að framtíðarskipan lögreglumenntunar. 
Í þessu sambandi sagði Karl Gauti afar 
brýnt að gæta þess að námið verði 
áfram tengt lögreglustarfinu og að 
skólinn verði sú tenging við lögregluna 
sem nauðsynleg er talin. Þá sagði hann 
mikilvægt að lögreglan í landinu láti 
það ekki gerast að fjármunir verði 
sparaðir til menntunar lögreglu á sama 
tíma og kröfur séu gerðar um lengingu 

grunnnámsins og færslu þess upp á há-
skólastig. 

Ólöf Nordal sagði m.a. í ávarpi sínu, 
það ánægjulegt hversu margar konur 
væru í útskriftarhópnum. Sagði hún 
hópinn eiga í vændum vandasamt og 
mikilvægt starf sem væri líka þakklátt. 
„Við þurfum ávallt að eiga lögreglulið 
sem getur mætt nýjum verkefnum, lög-
reglulið sem er tilbúið að setja sig inn í 
nýjar aðstæður og lögreglulið á sterkum 
grunni sem getur lagt á sig stöðugt nýjar 
áskoranir. Liður í því er í fyrsta lagi 
grunnmenntunin, í öðru lagi reynslan 
og hæfnin og í þriðja lagi símenntun 
sem viðheldur þessum grunni,“ sagði 
Ólöf Nordal innanríkisráðherra. 

Nemendahópurinn ásamt Karli Gauta Hjaltasyni, skólastjóra.

Útsvar: 

Akranes komst áfram 
sem eitt af fjórum 
stigahæstu tapliðunum
Þrjú lið af Vesturlandi eru 

komin í 14-liða úrslit spurn-
ingakeppni sveitarfélaganna, 

Útsvari á Ríkissjónvarpinu. Það eru 
Borgarbyggð sem vann Skagaströnd, 
Stykkishólmur sem vann Ísafjörð 
og Akranes sem tapaði fyrir Sel-
tjarnarnesi en komst áfram sem eitt af 
fjórum stigahæstu tapliðunum. Fyrsta 
í 14-liða úrslitum fór fram sl. föstudag 
þegar Hafnarfjörður Hornafjörð og á 

morgun, 19. desember, keppir Garða-
bær við Akureyri. Það er jafnframt 
síðasta viðureignin fyrir jól. 

Næstu keppnir þar á eftir eru 
þessar: 
•	 Rangárþing	ytra	-	Skagafjörður
•	 Fljótsdalshérað	-	Árborg
•	 Borgarbyggð	-	Seltjarnarnes
•	 Ölfus	-	Stykkishólmur
•	 Reykjanesbær	-	Fjarðabyggð
•	 Akranes	–	Reykjavík.

Lið Akranes eru þau Valgarður Lyngdal Jónsson, Vífill Atlason og Vilborg 
Guðbjartsdóttir.

Jólamarkaður í Halldórsfjósi á 
Hvanneyri 20. desember nk. 
Það verður hugguleg og jólaleg 

kósýstemming laugardaginn 20. 
desember nk. í hlöðu Halldórsfjóssins 
á Hvanneyri þar sem fólk röltir um, 
bragðar á ýmsu góðgæti sem í boði er, 
hlýðir á jólatónlist, getur keypt sér lif-
andi borgfirskt jólatré og jafnvel eina litla 
jólagjöf. Ilmur af ristuðum möndlum, 
jólaglöggi, hangikjöti og jólatrjám mun 

fylla loftið, söngur og upplestur fyrir 
börn mun setja svip á daginn og aldrei 
að vita nema jólasveinar kíki í heimsókn. 

Markaðurinn verður staðsettur í 
hlöðu Halldórsfjóss en það hefur ný-
lega verið gert upp og fékk nýtt hlut-
verk þegar Landbúnaðarsafn Íslands og 
Ullarselið voru flutt þangað við hátíðlega 
athöfn í haust. 

Halldórsfjós er m.a. hægt að nýta til skemmtana og annarrar uppákomu. 
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Sannleikurinn um 
auðlindarentuna
Auðlindarenta er töfraorð í 

núverandi umræðu um sjáv-
arútvegs- og efnahagsmál. 

Þetta er talan sem sjávárútvegurinn 
á að skila eiganda sjávarauðlindar-
innar, fólkinu í landinu, fyrir afnot af 
henni. Umbjóðendur fólksins, stjórn-
málamenn, skulu vera ábyrgir fyrir 
því að þessi renta ( arður ) sé rétt út 
reiknaður og greiddur refjalaust. Auð-
lindarentan á að skila áður ófundnum 

peningum, og helst leysa öll vandamál 
þjóðarinnar. 

Hér byrjar ballið!
Auðlindarenta er vissulega falleg 
hugsun, en þrátt fyrir fræðilegan 
búning og speki, er útfærsla þessarar 
hugmyndar alveg óframkvæmanleg 
í flóknum rekstri sjávarútvegs á Ís-
landi. Það að einangra þennan ábata, 
er ekki hægt með nokkrum vitrænum 

hætti. Afrakstur tilrauna í þessa átt 
leiða til óviðráðanlegs flækjustigs og 
blindgötu. Afraksturinn er einfald-
lega hærri skattar, þ. e. tekjuskattar, á 

sjávarútveginn, bundinn með slaufu 
auðlindarentu. 

Í þessum stutta texta, verða ekki 
raktar fræðilega deilur, um þetta efni, 
eða þann vandræðagang liðinna ára 
sem einkennt hefur útfærslu þessara 
hugmynda, og annað réttlæti stjórn-
málamanna. Tillaga höfundar er að 
með öllu verði horfið af þessari leið og 
umræðan núllstillt. Endurskoðun laga 
um sjávarútveg verði ekki látin mótast 
af þessari hugmyndafræði. 

Ekki á að skattleggja sjáv-
arútveginn umfram aðrar 
atvinnugreinar
Sé það vilji löggjafarvaldsins, að skatt-
leggja vel rekin sjávarútvegsfyrirtæki, 

sérstaklega, þá verði frekar valin til 
þess troðin slóð, tekjuskattskerfis fyr-
irtækja. Það kerfi er þrautreynt, fyrir-
tækin vinna nú þegar í því kerfi, allt 
skattaeftirlit er stillt inn á það, svo og 
greiðslufyrirkomulag. Ég tel reyndar 
að engin sérstök rök séu fyrir því að 
skattleggja sjávarútveg sérstaklega um-
fram aðrar greinar. Bendi t.d. á það að 
helsta söluvara ferðamannaiðnaðarins 
er íslensk náttúra. Sú tilraunastarfsemi, 
innheimta sérstaks auðlindagjalds, og 
forræðishyggja sem einkennt hafa um-
ræðuna er hinsvegar svo skaðleg að 
ýmislegt er á sig leggjandi til að hrinda 
henni af höndum sjávarútvegsins. 

Jón Atli Kristjánsson
hagfræðingur
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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

Í viðhorfskönnun sem unnin var fyrir Vegagerðina á þessu ári af Bjarna 
Reynarssyni um ferðavenjur var leitast við að fá mynd af ferðavenjum 
innanlands og hvernig þær hafa breyst frá fyrri könnunum sem gerðar voru 

á sama hátt. Svara var leitað á höfuðborgarsvæðinu, Árborg, Reykjanesbæ og 
Akranesi auk Ísafjarðar, Egilsstaða og Akureyrar. Hvað varðar áhrif erlendra 
ferðamanna kemur fram að 8% svarenda nota strætó á ferðum út fyrir búset-
usvæðið og 11% telja að fjöldi ferðamanna hafi áhrif ferðavenjurnar, aðallega 
þannig að forðast er að sækja fjölsótta ferðamannastaði. Stuðningur við flugvöll 
í Vatnsmýrinni hefur aukist, 62% vilja ekki flytja flugvöllinn en ef svör Reykvík-
inga er skoðuð er hlutfallið 51% en 90% frá landsbyggðarkjörnunnum. Þegar 
Reykvíkingar eru spurðir hver sé mikilvægasta framkvæmd í sangöngumálum 
á höfuðborgarsvæðinu nefna flestir stofnvegakerfið, eða 27%, en bætt þjónusta 
strætó og bættar hjóla- og gönguleiðir koma þar skammt á eftir. Þegar spurt 
er sömu spurningar á landsbyggðinni nefna flestir jarðgangagerð, eða 20% 
og þar á eftir koma almenningssamgöngur. Það hlýtur þó að einhverju leiti 
ráðast á hversu þéttbýlu svæði viðkomandi býr á landsbyggðinni. 

Jólafastan
Aðventan eða jólafasta spannar síðustu fjórar vikur fyrir jól. Þetta er sá tími 
sem kristnir menn taka frá til að undirbúa komu frelsarans og til að minnast 
fæðingar hans. Aðventukransinn sem nú sést víðast er Norður-Evrópsk hefð. 
Hið sígræna greni táknar lífið sem er í Kristi og hringurinn táknar eilífðina. 
Fyrsta kertið nefnist spádómakertið, annað kertið nefnist Betlehemskertið, 
þiðja kertið nefnist hirðakertið en snauðum og ómenntuðum fjárhirðum voru 
sögð tíðindin góðu á undan öllum öðrum og fjórða kertið nefnist englakertið 
og minnir okkur á þá sem báru mannheimi fregnirnar. Aðventukransinn er 
upprunninn í Þýskalandi á fyrri hluta 19. aldar, barst til Suður-Jótlands og varð 
algengur í Danmörku eftir 1940. Frá Danmörku barst þessi siður til Íslands. 
Í fyrstu var aðventukransinn aðallega notaður til að skreyta búðarglugga en 
á sjöunda áratugnum fór hann að tíðkast á íslenskum heimilum. Fyrir rúm-
lega 40 árum orti norski rithöfundurinn Sigurd Muri ljóð um aðventukertin 
fjögur sem kallast „Nå tenner vi det første lys” og er það sungið við sænskt lag 
frá 1898 eftir Emmu Christinu Köhler, á íslensku nefnist það „Við kveikjum 
einu kerti á” en textinn er eftir Lilju Kristjánsdóttur frá Svarfaðardal. Næsta 
sunnudag er fjórði sunnudagur í aðventu, en þá er sungið:

Við kveikjum fjórum kertum á;
brátt kemur gesturinn
og allar þjóðir þurfa að sjá
að það er frelsarinn.

Blaðið VESTURLAND sendir sendir öllum lesendum sínum nær og fjær 
hugheilar jóla- og nýárskveðjur.

Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

Stuðningur við  
flugvöll í  
Vatnsmýrinni  
hefur aukist

Leiðari

Kirkja mánaðarins  
– Staðarhólskirkja
Staðarhólskirkja er  í 

Hvammsprestakall í Dölum. 
Staðarhóll er fornt setur höfðingja 

og kirkjustaður í mynni Staðarhólsdals 
í Saurbæ og er kirkjan er bændakirkja. 
Elzta heimild um kirkju að Staðarhóli 
eru frá því um aldamótin 1200. Kat-
ólskar kirkjur á staðnum voru helgaðar 
Pétri postula. Samkvæmt máldaga voru 
þar tveir prestar árið 1397. Staðarhóls-
Páll, Páll Jónsson (1535-1598), sýslu-
maður, náði Staðarhóli undan Skál-
holtsbiskupi, sem hafði tekið staðinn 
á sitt vald og kirkjunnar. Staðurinn var 
í eigu niðja Páls til aldamótanna 1900. 
Kirkjan var lögð niður skömmu fyrir 
1900 en ný kirkja var reist á Skollhóli, 
sem heitir nú Kirkjuhóll, í stað Staðar-
hóls- og Hvolskirkna. Núverandi kirkja 
var reist árið 1899 á nýjum stað við 
kirkjuhól og var vígð 3. desember sama 
ár. Hinn 17. febrúar 1981 fauk kirkjan 
af grunni og skemmdist verulega en 
hún var endurbyggð í upprunalegri 

mynd. Meðal merkra merkra gripa er 
altaristafla frá 1750 og sérstakur kop-
arhringur með ljónshöfði. 

Sunnan kirkjunnar standa minn-
isvarðar um skáldin þrjú úr Saur-
bænum, þá Stefán frá Hvítadal, Stein 
Steinarr og Sturlu Þórðarson. Minn-

isvarðarnir eru þrjár steinsúlur. Þetta 
voru allt Dalamenn þótt þeir hafi 
dvalið misjafnlega lengi í Saurbænum 
og verið upp á misjöfnum tíma, því 
Sturla Þórðarson var auðvitað uppi á 
þrettándu öld en Stefán og Steinn á 
þeirri tuttugustu. 

staðarhólskirkja.

Jón Atli Kristjánsson hagfræðingur.

Jólanótt í Kasthvammi
Það skeði einhverju sinni að 

Hvammi í Laxárdal í Suður-Þing-
eyjarsýslu á þeim tímum sem 

messur tíðkuðust á jólanætur að maður 
sem heima var þar eftir hvarf á jólanótt, 
og fór svo tvær jólanætur, en þriðju jóla-
nótt vildi enginn vera heima nema einn 
sem bauð sig fram til þess. Þegar nú 
fólkið var í burtu farið tók hann sér góða 
bók og las í henni þar til hann heyrði 
einhvern umgang frammi í bænum; þá 
slekkur hann ljósið og getur troðið sér 
milli þils og veggjar. Síðan færist nú 
þruskið inn að baðstofunni og gjörist nú 
æ ógnarlegra, skraf og háreysti, og þegar 
það er komið inn í baðstofu gaufar það í 
hvert horn og verður þá glaðværð mikil 
er það kemst að raun um að enginn 
muni vera heima. Kveikir það þá ljós, 
setur borð á mitt gólf, breiðir á dúk og 
ber á alls konar skrautbúnað og óút-
segjanlegar dýrindiskrásir. Þegar best 
stóð nú á borðhaldinu stökk maður-
inn undan þilinu og þá tók huldufólkið 
fjarskalegt viðbragð undan borðum út, 
og út og upp á heiði og beina stefnu að 
Nykursskál (það er stór kvos sunnan og 
austan í Geitafellshnjúk). 

Þetta fer maðurinn allt á eftir, en 
þarna hverfur honum fólkið í klappir. 
En hann fer heim og sest ðð leifunum 
á borðinu, og bar ekki á neinu illu á 
jólanætur upp frá því. Eftir þetta var 
bærinn kallaður Kasthvammur af því 
ógnarlega kasti sem huldufólkið tók frá 
krásaborðinu. 

Öðruvísi	segja	aðrir:	Þegar	fólkið	stóð	
frá borðinu varð á eftir madama nokkur 
tigugleg. Hún hafði yfir sér grænt silki-
kast og náði maðurinn í það og reif úr 
því eða konan kastaði því af sér, og fyrir 
þetta er bærinn kallaður Kasthvammur. 
Silki þetta var lengi síðan brúkað fyrir 
altarisklæði í Þverárkirkju. 

bAÐsTOFA. ekki voru þær þó allir jafn vistlegir og þessi hér.
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OPNUNARTÍMI UM HÁTÍÐIRNAR

Nánari upplýsingar um opnunartíma er að finna á vinbudin.is

Föstudagur 19. desember  11.00 - 19.00 

Laugardagur 20. desember  11.00 - 14.00

Sunnudagur 21. desember  Lokað

Mánudagur 22. desember  12.00 - 18.00 

Þriðjudagur 23. desember  11.00 - 20.00

Miðvikudagur 24. desember  10.00 - 13.00

Fimmtudagur 25. desember  Lokað

Föstudagur 26. desember  Lokað

Laugardagur 27. desember  11.00 - 14.00

Sunnudagur 28. desember  Lokað

Mánudagur 29. desember  12.00 - 18.00

Þriðjudagur 30. desember  11.00 - 19.00

Miðvikudagur 31. desember  10.00 - 13.00

Fimmtudagur 1. janúar  Lokað

Föstudagur 2. janúar      11.00 - 19.00

Laugardagur 3. janúar     11.00 - 14.00

Sunnudagur 4. janúar      Lokað

Mánudagur 5. janúar      Talning, opið 16 - 18

Föstudagur 19. desember  14.00 - 18.00 

Laugardagur 20. desember  Lokað

Sunnudagur 21. desember  Lokað

Mánudagur 22. desember  12.00 - 18.00 

Þriðjudagur 23. desember  12.00 - 19.00

Miðvikudagur 24. desember  10.00 - 12.00

Fimmtudagur 25. desember  Lokað

Föstudagur 26. desember  Lokað

Laugardagur 27. desember  12.00 - 14.00

Sunnudagur 28. desember  Lokað

Mánudagur 29. desember  14.00 - 18.00

Þriðjudagur 30. desember  12.00 - 19.00

Miðvikudagur 31. desember  10.00 - 12.00

Fimmtudagur 1. janúar  Lokað

Föstudagur 2. janúar     14.00 - 18.00

Laugardagur 3. janúar     Lokað

Sunnudagur 4. janúar      Lokað

Mánudagur 5. janúar     Talning, opið 16 - 18

Föstudagur 19. desember  14.00 - 18.00 

Laugardagur 20. desember  Lokað

Sunnudagur 21. desember  Lokað

Mánudagur 22. desember  14.00 - 18.00 

Þriðjudagur 23. desember  14.00 - 19.00

Miðvikudagur 24. desember  10.00 - 12.00

Fimmtudagur 25. desember  Lokað

Föstudagur 26. desember  Lokað

Laugardagur 27. desember  12.00 - 14.00

Sunnudagur 28. desember  Lokað

Mánudagur 29. desember  17.00 - 18.00

Þriðjudagur 30. desember  14.00 - 18.00

Miðvikudagur 31. desember  10.00 - 12.00

Fimmtudagur 1. janúar  Lokað

Föstudagur 2. janúar     14.00 - 18.00

Laugardagur 3. janúar      Lokað

Sunnudagur 4. janúar       Lokað

Mánudagur 5. jan.     Lokað vegna talningar

Vínbúðirnar 
Akranesi og Borgarnesi

Vínbúðirnar  
Búðardal og Grundarfirði

Vínbúðirnar  
Stykkishólmi og Ólafsvík



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 ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is

6 18.  Desember 2014

Fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar 2015: 

Greiða á skuldir niður 
um 348 milljónir 
króna og skuldahlut-
fall áætlað 113%
Frumvarp að fjárhagsáætlun 

Akraneskaupstaðar fyrir árið 
2015 svo og þriggja ára áætlun 

fyrir árin 2016-2018 var samþykkt í 
bæjarstjórn Akraneskaupstaðar 11. 
deesember sl. Áframhaldandi aðhald 
í rekstri, niðurgreiðsla skulda og aukin 
framlegð, bætt þjónusta við fatlaða 
íbúa og auknar fjárfestingar eru meðal 
helstu áhersluatriða bæjarstjórnar 
Akraneskaupstaðar á næsta ári. 

Gert er ráð fyrir 80 milljóna króna 
rekstrarafgangi á árinu 2015 og verður 
það þriðja árið í röð sem gert er ráð 
fyrir jákvæðri afkomu í rekstri sveitar-
félagsins. Á árinu 2015 er ráðgert að 
greiða niður skuldir um 348 milljónir 
króna, þar af eru lífeyrisskuldbindingar 
um 80 milljónir króna. Skuldahlutfallið 
er áætlað 113% á árinu 2015 en stefnt 
er að því að það fari lækkandi og verði 
105% á árinu 2018. Almennar gjald-
skrár munu taka verðlagsbreytingum, 
3,4% á árinu 2015. 

Fjárfestingar aukast á milli ára en 
gert er ráð fyrir um 434 milljónum 
króna í fjárfestingar, framkvæmdir og 
viðhald eigna. Þar vega mest útgjöld 
vegna fyrirhugaðrar þjónustumið-
stöðvar fyrir aldraða að Dalbraut 6 og 
breytingar á húsnæði við Vesturgötu 
102 til að mæta búsetuþörfum fatl-
aðra einstaklinga. Ennfremur er gert 
ráð fyrir áframhaldandi uppbyggingu 
í gamla miðbænum, meðal annars 
með stofnun húsverndarsjóðs þar 
sem íbúar geta sótt um styrki til að 
endurgera eldri hús. Þá verður farið í 
endurbætur á götum og leikvöllum í 
bænum. Einnig var settur á laggirnar 
sérstakur þróunarsjóður skóla- og 
frístundasviðs en þeim sjóði er ætlað 
að styðja enn frekar við skóla- og frí-
stundastarf hjá Akraneskaupstað og 
skapa aukna möguleika fyrir stjórn-
endur og starfsmenn til að vinna að 
einstökum gæðaþróunarverkefnum. 

Rekstrarútgjöld í aðalsjóði hækka 
á milli ára um 7,67% en þar af hækka 
útgjöld til skólamála um 236 mkr. 
vegna nýgerðra kjarasamninga. Útgjöld 
til skólanna nema um 2.350 mkr. Til 
velferðarmála er varið um 764 mkr. , 
þar af rúmlega 400 mkr. til málaflokks 
fatlaðra. 

Gert er ráð fyrir fjármagni vegna 
stofnunar þróunarfélags á Grundar-
tangasvæðinu og vegna vinnu starfs-
hópa sem vinna að mótun skipulags 
vegna Sementsreitsins svokallaða og 
vegna hafnarsvæðisins og Breiðarinnar 
en vænst er uppbyggingar í tengslum 
við öll þessi svæði á næstu árum. 

Veltufjárhlutfallið er áætlað 1,03 á 
árinu 2015 og er stefnt að því að það 
fari hækkandi á næstu þremur árum og 
verði 1,82 á árinu 2018. Sama gildir um 
eiginfjárhlutfallið sem er 53 prósent 
á árinu 2015 og áætlað 56 prósent á 
árinu 2018. Þá er gert ráð fyrir því að 
framlegðarhlutfallið 

Saga Akraness
Saga byggðar á Akranesi nær allt aftur 
til landnáms. Þar námu Írar land á 
fyrstu árum Íslandsbyggðar um eða 
eftir 880. Ysti tangi nessins hefur frá 
fornu fari verið kallaður Skagi og síðar 
Skipaskagi þegar útgerð hófst á Skaga. 
Nafnið Akranes er dregið af kornrækt 
og akuryrkju á hinu frjósama landi sem 
er á Akranesi. Akurnesingar kenna 
sig við Akranes, þó í seinni tíð hafi 
nafngiftin Skagamaður verið þekktari, 
einkum vegna íþróttaáhuga Akurnes-
inga og ekki síst afreka á knattspyrnu-
vellinum um áratugi. Akranes er bær í 
mikilli sókn. Íbúum fjölgar stöðugt og 
stöðug uppbygging á sér stað á flestum 
sviðum. Akranes hefur því vaxið vel og 
dafnað á þessum ríflega 1100 árum frá 
því að frændur okkar Írar námu hér 
land. Til að minnast upphafsins eru 
haldnir árlega Írskir dagar á Akranesi. 

Kór Akraneskirkju flutti 
gullfallega jólaóratoríu
Kór Akraneskirkju flutti nýlega 

hina gullfallega jólaóratoría, 
Oratorio de Noël eftir franska 

tónskáldið Camille Saint-Saëns, fyrir 
kór, einsöngvara og kammersveit. Eftir 
hlé færði kórinn sig nær nútímanum og 
flutti aðventu- og jólalög í fjölbreyttum 
útgáfum. Einsöngvarar voru þau Elfa 
Margrét Ingvadóttir mezzosópran, 
Halldór Hallgrímsson baríton, Hanna 
Þóra Guðbrandsdóttir sópran, Snorri 
Wium tenór og Þórgunnur Stefáns-
dóttir sópran. Sérstakir gestasöngvarar 
voru þau Halla Jónsdóttir og Heiðmar 
Eyjólfsson, en þau eru ung og efnileg 
og hafa getið sér gott orð fyrir fallegan 
söng. 

Kammersveit Kalmansvalla er 
skipuð þeim Aðalheiði Þorsteins-
dóttur sem leikur á orgel og píanó, 
Helgu Steinunni Torfadóttur fið-
luleikara, Kristínu Sigurjónsdóttur 

fiðluleikara, Kristínu Þóru Haralds-
dóttur lágfiðluleikara, Jóni Rafnssyni 
kontrabassaleikara, Sophie Schoonjans 
hörpuleikara	og	Örnólfi	Kristjánssyni	
sellóleikara. 

Tónleikarnir fóru fram að Kalmans-
völlum 1 á Akranesi, en það húsnæði 
var áður notað undir verslunarrekstur 
en hefur líka gefist einkar vel sem af-
bragðs tónleikahús. 

Flutningurinn var glæsilegur og og metnaðarfullur.

Íbúum Stykkishólms 
fjölgaði um 8% á árinu 2014
„Það sem af er þessu ári hafa 96 

flutt lögheimili sitt til Stykkis-
hólms, „segir Sturla Böðvarsson 

bæjarstjóri en íbúatalan er nú 1105 
manns. „Það er vissulega ánægjulegt 
að til bæjarins flytjist gott fólk og við 
þurfum mjög á því að halda að fá til 
liðs við okkur einstaklinga og fjöl-
skyldur sem eru tilbúnar til þess að 
taka þátt í öflugu samfélagi. Árið 1984 
voru 1309 íbúar í Stykkishólmi. Fækk-
unin sem varð á sér ýmsar skýringar 
sem ekki verða tíundaðar hér. Það er 
einlæg von mín að íbúum fjölgi á nýjan 
leik og margt bendir til þess að hafið 
sé nýtt tímabil sóknar og framfara í 
Stykkishólmi. Til þess að svo geti orðið 
þarf að fjölga atvinnutækifærum með 
samstilltu átaki allra. Ég hvet forsvars-
menn atvinnulífsins og stofnana til 
þess að leita leiða til nýsköpunar og 
framþróunar og ég veit að margir hafa 
fullan vilja til þess. Ég býð nýja íbúa 

velkomna og óska þeim góðs gengis 
í okkar fallega bæ. Ég minni á að það 
er hlutverk okkar í ráðhúsinu að vinna 
að hagsbótum fyrir bæjarbúa á öllum 
sviðum.“

Sturla bæjarstjóri hvetur nýja íbúa 
sem og alla aðra til þess að leita upplýs-
inga og stuðnings hjá starfsmönnum 
bæjarins ef á þarf að halda. 

stykkishólmur er fallegur bær og það á örugglega sinn þátt í íbúafjölgun 
auk stöðugra atvinnulífs.
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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

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

32“ 119.920 áður 149.900

48“ 189.900 Jólatilboð
55“ 279.920 áður 349.900

65“ 499.000 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

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

oMnIS hefur tekið að sér söluumboð fyrir 
SaMSunG á vesturlandi.

Jólagjafir
- fyrir heimilin í landinu

Þvottavél
Lavamat 60260FL
Tekur 6 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

99.900 
Verð áður 135.900

uppÞvottavél
F56302MO
Topplaus undir borðplötu. 
Vatnsskynjari, hljóðlát 
með 5 þvottakerfi.

hvÍt 99.900 
Verð áður 129.900

STáL 109.900
Verð áður 139.900

ÞurrkarI - barkalauS
T61270AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund 
af tromlu sem minnkar slit 
og dregur úr krumpum. Snýr 
tromlu í báðar áttir og er með 
rakaskynjara.

105.900 
Verð áður 139.900

Gott jólatilboð fyrir heimilið

Ryksugurnar frá AEG 
hafa þjónað íslendingum 

í áratugi.

Góð jólagjöf til heimilisins

25% 
afsláttur

Allinox
10, 14, og 19 lítra stálpottar

á frábæru verði

Þessi hágæða 
og vel hannaða 
kaffivél svarar 
öllum kröfum 
kaffigæðinga.

Jólatilboð: 
89.900

Kaffivélin 
frábæra sem 
sýður vatnið.
Fæst í 3 litum.

Jólatilboð: 
19.990

Smoothie 
Twister

Blandarinn 
sem þú tekur 

með þér

KF3130 · HVÍT

AEG hefur 
aldrei brugðist 

aðdáendum sínum 
þegar kemur að 

kaffivélum. Þessa 
klassísku kaffivél 
bjóðum við nú á 

tilboðsverði.

Jólatilboð: 3.900

Jólatilboð: 3.990

Jólatilboð: 5.990

Handryksugan 
frábæra

EÐAL POTTAR & PÖNNUR
TEFAL POTTAR OG PÖNNUR HAFA VERIÐ Í SÉRSTÖKU 

UPPÁHALDI HJÁ ÞJÓÐINNI SL. 25 ÁR

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

48” 229.920 Verð áður 287.400

55” 295.900 Verð áður 369.000
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NUM
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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

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

32“ 119.920 áður 149.900

48“ 189.900 Jólatilboð
55“ 279.920 áður 349.900

65“ 499.000 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

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

oMnIS hefur tekið að sér söluumboð fyrir 
SaMSunG á vesturlandi.

Jólagjafir
- fyrir heimilin í landinu

Þvottavél
Lavamat 60260FL
Tekur 6 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

99.900 
Verð áður 135.900

uppÞvottavél
F56302MO
Topplaus undir borðplötu. 
Vatnsskynjari, hljóðlát 
með 5 þvottakerfi.

hvÍt 99.900 
Verð áður 129.900

STáL 109.900
Verð áður 139.900

ÞurrkarI - barkalauS
T61270AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund 
af tromlu sem minnkar slit 
og dregur úr krumpum. Snýr 
tromlu í báðar áttir og er með 
rakaskynjara.

105.900 
Verð áður 139.900

Gott jólatilboð fyrir heimilið

Ryksugurnar frá AEG 
hafa þjónað íslendingum 

í áratugi.

Góð jólagjöf til heimilisins

25% 
afsláttur

Allinox
10, 14, og 19 lítra stálpottar

á frábæru verði

Þessi hágæða 
og vel hannaða 
kaffivél svarar 
öllum kröfum 
kaffigæðinga.

Jólatilboð: 
89.900

Kaffivélin 
frábæra sem 
sýður vatnið.
Fæst í 3 litum.

Jólatilboð: 
19.990

Smoothie 
Twister

Blandarinn 
sem þú tekur 

með þér

KF3130 · HVÍT

AEG hefur 
aldrei brugðist 

aðdáendum sínum 
þegar kemur að 

kaffivélum. Þessa 
klassísku kaffivél 
bjóðum við nú á 

tilboðsverði.

Jólatilboð: 3.900

Jólatilboð: 3.990

Jólatilboð: 5.990

Handryksugan 
frábæra

EÐAL POTTAR & PÖNNUR
TEFAL POTTAR OG PÖNNUR HAFA VERIÐ Í SÉRSTÖKU 

UPPÁHALDI HJÁ ÞJÓÐINNI SL. 25 ÁR

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

48” 229.920 Verð áður 287.400

55” 295.900 Verð áður 369.000
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Guðbjartur Hannesson þingmaður Samfylkingarinnar í Norðvesturkjördæmi: 

Hvert stefnir ríkisstjórnin? 
Engin framtíðarsýn? 
Allt í gamla horfið? 

Nú líður að jólum og ára-
mótum og vel við hæfi að 
líta til baka og meta aðgerðir 

og aðgerðarleysi stjórnvalda nú þegar 
kjörtímabilið er nær hálfnað. Ný rík-
isstjórn tók við góðu búi eftir tiltektir 
fyrri ríkisstjórnar, þar sem tekist hafði 
að ná niður rúmlega 200 þúsund millj-
óna halla ríkissjóðs og undirbúa og 
hefja endurreisn íslensks þjóðfélags. 
Atvinnuleysi hafði minnkað stöðugt 
frá	 2010	 og	 hagvöxtur	 aukist.	 Öll	
þjóðin hafði lagt sitt að mörkum og 
nú var uppskera erfiðisins að skila sér. 
Ríkisstjórnin fékk tækifæri til að bæta 
við ríkisreksturinn, skila til baka óhjá-
kvæmilegum niðurskurði liðinna ára 
og tryggja rekstur grunnþjónustunnar 
í landinu. Þegar ríkisstjórn fær slíkt 
tækifæri reynir fyrst á raunverulega 
stefnu hennar og framtíðarsýn. Það 
hefur valdið vonbrigðum að sjá rík-
isstjórnina stefna öllu í sama gamla 
horfið frá því fyrir hrun, sem birtist 
í valdhroka og vilja til að hygla þeim 
betur stæðu umfram aðra. Aðgerð-
aráætlunum fyrri ríkisstjórnar og 
samþykktum og lögum sem víðtæk 
sátt hafði verið um var hent og lögum 
breytt. 

Ríkisstjórn ríka fólksins
„Brauðmolakenningin,“ það er að 
skammta vel til hinna ríku og trúa því 
að það bæti hag þeirra sem minnst 
hafa, er höfð að leiðarljósi. Þessi kenn-
ing á m.a. að réttlæta aukinn ójöfnuð 
og aukin fríðindi til hátekju- og stór-
eignafólks á kostnað venjulegs launa-

fólks. Þessi kenning hlaut falleinkunn 
efnahags- og framfarastofnunarinnar, 
OECD, í nýlegri úttekt, þar sem full-
yrt er að slík stefna dragi úr hagvexti 
þjóða. Þrátt fyrir það er þessi kenning 
leiðarljós stjórnarflokkanna í fjárlögum 
þessa árs og þess næsta. 

Lækka á skatta á þá sem hærri launin 
hafa og stóreignafólk, en á sama tíma 
eru álögur á sjúklinga og nemendur 
stórauknar og þeim sem hafa hvað 
lengst búið við atvinnuleysi er hent af 
bótum með nokkurra daga fyrirvara 
um áramótin. 

Samfylkingin hefur lagst af fullum 
þunga gegn því að hækka virðis-
aukaskatt á matvöru, bækur, menn-
ingu, húshitun og fleiri nauðsynjar úr 
7% í 11%. Það er óskiljanlegt að hækka 
eigi matvöru, s.s. ávexti, grænmeti og 
mjólk og hollustuvörur á sama tíma 
og lækka á gjöld á gos og sykurvörur. 
Ástæða er til að óttast að þessi breyting 
hafi veruleg áhrif og rýri stöðu lág-
tekjufólks enn frekar. Samfylkingin 
styður hins vegar afnám vörugjalda 
og lækkun efsta þreps virðisaukaskatts. 
Við þetta bætist að ríkisstjórnin í frum-
varpi til fjárlaga hafði ákveðið að hækka 
lífeyrisgreiðslur til öryrkja og ellilífeyr-
isþega og atvinnuleitenda um 3,5% á 
milli	áranna	2014	–	2015.	Frá	þessu	var	
horfið og hækkunin ákveðin aðeins 
3%. Þegar loksins gafst möguleiki á að 
hækka lífeyri umfram verðbólgu, þá 
var þeim möguleika hafnað. 

Á sama tíma og ríkisstjórnin talar 
um skattalækkanir grípur hún til 
stórhækkunar á gjöldum einstaklinga 

fyrir þjónustu. Skólagjöld í opinberum 
háskólum voru í ár hækkuð um 25%, 
komugjöld heilsugæslu hækkuðu um 
20%, gjöld vegna hjálpartækja og alls 
kyns þjálfunar hækkuðu langt umfram 
verðlag, og nú er ætlunin að hækka 
komugjöld til sérfræðinga og lyfja-
kostnað. Alls hafa gjöld á sjúklinga 
hækkað um 1900 milljónir frá því að 
þessi ríkisstjórn tók við. Þess vegna 
flutti stjórnarandstaðan tillögu um að 
lækka þessi gjöld um þá upphæð, en 
stjórnarmeirihlutinn felldi tillöguna. 

Heilbrigðiskerfið í hættu – 
engin framtíðarsýn
Á meðan læknar eru í verkföllum 
vex vandi heilbrigðiskerfisins dag frá 
degi. Ríkið samdi við sérgreinalækna 
á einkastofum um 20% hækkun og var 
samningurinn verðtryggður. Er minni 
vilji til að semja við lækna og tryggja 
þjónustuna á opinberum heilbrigðis-
stofnunum? Á sama tíma er kynnt að 
fljótlega opni ný einkarekin lækna- og 
heilsumiðstöð í Reykjavík, stöð sem 

væntanlega verður rekin á kostnað ríkis 
og sjúklinga. Stefna stjórnvöld að tvö-
földu heilbrigðiskerfi, þar sem hinir 
ríku geta fengið hraðari og betri heil-
brigðisþjónustu? Er það undirliggjandi 
ástæða fyrir óskýrum áformum um 
framtíðaruppbyggingu á Landsspítal-
anum? Þjóðin hefur ítrekað talað skýrt 
í könnunum og sagt að hún vilji heil-
brigðiskerfi í fremstu röð, með jöfnu 
aðgengi allra að þjónustu óháð efnahag, 
heilbrigðiskerfi rekið á ábyrgð ríkisins 
og fyrir skattfé almennings. 

Eftir harða gagnrýni almennings 
og stjórnarandstöðu var aukið fé til 
rekstrar Landspítalans í 2. umræðu 
um fjárlög fyrir árið 2014 og sama 
gerist í fjárlögum 2015. Fagna ber því 
að í fjárlögum nú er stigið stórt skref í 
byggingu nýs landspítala. Í framhaldi 
af þingsályktunartillögu sem lögð var 
fram að frumkvæði Samfylkingarinnar 
og samþykkt samhljóða á vorþingi var 
tillögunni fylgt eftir með fjárveitingu í 
2. umræðu um fjárlög. Á Vesturlandi 
bíða hins vegar stórframkvæmdir 
við Heilbrigðisstofnun Vesturlands 
í Stykkishólmi, er snerta bæði upp-
byggingu hjúkrunarheimilis og eflingu 
bakdeildar, en einnig endurbyggingu 
deilda á Akranesi. Ekkert fjármagn er 
í fjárlögum til þessara verkefna. 

Menntamálin í óvissu – ný 
stefna birtist í fjárlögum
Menntamálaráðherra lagði fram 
„Hvítbók“ um menntamál í vor, þar 
sem hann kynnti áherslur sínar um 
eflingu á „læsi“ og aukna skilvirkni í 
skólakerfinu. Auðvelt er að styðja slík 
áform en annað birtist svo í fjárlögum. 
Nemendum í framhaldsskólum á að 
fækka	um	800	–	900	með	aðgangs-
takmörkunum, þar sem meina á 
nemendum eldri en 25 ára aðgang að 
framhaldsskólum. Þrátt fyrir að fjár-
magn hafi aukist til framhaldsskólanna 
í meðförum þingsins þá er ljóst að 
langtímaáhrifin á framhaldsskólanna 
á Vesturlandi verða veruleg. Þetta er 

gert á sama tíma og tilraunaverkefni 
til eflingar menntunarstigs er í gangi í 
NV-kjördæmi og er ekki lokið. Vitað 
er að einn helsti veikleiki mennta-
kerfisins er að of fáir ljúka námi eftir 
grunnskóla. Menntunarstig íslensku 
þjóðarinnar er mun lægra en á hinum 
Norðurlöndunum og mikilvægt að 
auka framhaldsnám ef Ísland á að 
vera samkeppnishæft og ef auka á hér 
hagsæld til framtíðar. Í ljósi þessa er 
óskiljanleg þessi ákvörðun mennta-
málaráðherra sem stjórnarmeirihlut-
inn hefur samþykkt. 

Hér á Vesturlandi fær Landbúnað-
arháskólinn á Hvanneyri aukið framlag 
til rannsókna, sem mun styrkja stöðu 
skólans, en á sama tíma er allt óljóst 
með almennan rekstur og framtíð skól-
ans. Engin framtíðarsýn liggur fyrir né 
áætlanir um hvernig eigi að tryggja 
framtíð þessa mikilvæga skóla hér í 
héraði. 

Verkefni Samfylkingarinnar og 
stjórnarandstöðunnar verður að berj-
ast áfram fyrir öflugri grunnþjónustu 
á vegum ríkisins, s.s. öflugri heil-
brigðisþjónustu, menntamálum og 
traustu lífeyriskerfi, þar sem aðgengi 
að þjónustu er óháð efnahag og bú-
setu. Gæta þarf að innviðum samfé-
lagsins, samgöngum, fjarskiptum og 
rafmagnsöryggi um allt land og tryggja 
sjálfbæra nýtingu á náttúru okkar, sem 
og öruggt húsnæðiskerfi og réttlæti í 
sjávarútvegsmálum. Í öllum rekstri 
samfélagsins eiga almannahagsmunir 
að vera leiðarljósið í stað sérhagsmuna-
gæslu. Helsta ógn í þessum heimi og 
um leið hér á Íslandi er vegna óréttlætis 
og ójöfnuðar. 

Megi nýtt ár færa okkar áfram í bar-
áttunni gegn fátækt og fyrir auknum 
jöfnuði, þar sem samhugur og samá-
byrgð ríkir með hagsmuni þjóðarinnar 
að leiðarljósi. 

Gleðilega hátíð og bestu óskir um 
farsælt komandi ár. 

Guðbjartur Hannesson
alþingismaður

Guðbjartur Hannesson, þingmaður 
samfylkingarinnar.

Elsa Lára Arnardóttir var eini stjórnarþingmaðurinn 
sem greiddi atkvæði gegn hækkun matarskatts
Elsa Lára Arnardópttir, þing-

maður Framsóknarflokks-
ins í Norðvesturkjördæmi 

var eini stjórnarþingmaðurinn sem 
greiddi ekki atkvæði með hækkun 
virðisaukaskattsins frá 7 % og upp 
í 11 %. Elsa Lára segir ástæðuna þá 
að hún kom inn á Alþingi til þess 
að berjast fyrir bættum hag heimil-
anna í landinu. „Mér finnst heimili 
landsins hafa tekið á sig þunga bagga 
frá hruni, og hef ég mikið talað fyrir 
þeim málum í þinginu. Ég var einn 
af helstu talsmönnum þess að fara 
í almennar skuldaaðgerðir á verð-
tryggðum húsnæðislánum og nú er sú 
aðgerð er orðin að veruleika. Á næstu 
dögum munu þeir einstaklingar sem 
fá leiðréttingu á verðtryggðum lánum 
sínum, geta samþykkt niðurstöðurnar 
og áhrif þessa koma fram á næstu 
greiðsluseðlum verðtryggðu lánanna. 
Jafnframt starfaði ég í Verkefnastjórn 
um framtíðarskipan húsnæðismála og 
á næstu vikum koma inn frumvörp er 
taka á erfiðri stöðu á leigumarkaði. 
Má þar m.a. nefna jöfnun á húsaleigu 

- og vaxtabótakerfinu, svokallað nýtt 
kerfi, húsnæðisbótakerfi. Frumvörp 
er eiga að auka uppbyggingu á leigu-
húsnæði með langtímaleigu í huga, 
frumvörp er varða lækkun á leigu-
verði og gagnsærra og betra húsnæð-
islánakerfi fyrir landsmenn, „segir 
Elsa Lára. 

Virðisaukaskatturinn
„Frumvarpið er varðar hækkun á 
virðisaukaskatti frá 7 - 11 % kemur 
fram m.a. til að auka skilvirkni í 
kerfinu og er skref í átt að einföldun. 
Verið er að minnka undanþágur í 
kerfinu. Það er þáttur sem ég get 
verið sammála um að þurfi að gera, 

það er að reyna að koma í veg fyrir 
undanskot í kerfinu. Á móti þessari 
hækkun þá mun hærra vsk þrepið 
lækka úr 25,5 % niður í 24 %. Ég 
greiddi atkvæði með þeirri lækkun. 
Jafnframt munu vörugjöld af inn-
fluttum vörum sem við kaupum m.a. 
í matvöruverslunum, falla út. Í frum-
varpinu er talað um 800 vörunúmer 
sem munu lækka á bilinu 10 - 30 
%. Ég greiddi atkvæði með afnámi 
vörugjalda. 

Í frumvarpinu segir að verðalags-
áhrif fyrir alla hópa samfélagsins 
verði lækkun upp á 0,35 % á verðlagi 
ef allar lækkanir skili sér til neytanda. 

Auk þessa er komið fram með 
mótvægisaðgerðir sem ég greiddi 
atkvæði með, en það eru t.d. barna-
bætur upp á milljarð, húsnæðisbætur 
upp á 400 milljónir og þáttaka sjúk-
linga varðandi lyfjakostnað mun 
lækka um 5 % að meðaltali. 

Hins vegar er það svo að á Íslandi 
er fákeppni á markaði. Við erum með 
stóra aðila sem fara með mjög svo 
ráðandi stöðu. Við höfum því miður 

séð það gerast á meðan að skattar og 
gjaldskrár lækka þá skilar það sér illa 
út í verðlag á meðan hækkanir skili 
sér fljótt. Það er þess vegna sem ég gat 
ekki gefið þeim lið frumvarpsins að 
hækka vsk frá 7 - 11 % atkvæði mitt. 
Það var eini þáttur frumvarpsins sem 
ég greiddi ekki atkvæði með. 

Niðurstaða atkvæðagreiðslunnar 
er sú að neðra þrepið verður hækkað 
en þær lækkanir og mótvægisað-
gerðir sem ég skrifa um hér að ofan 
koma á móti. Nú er það mjög mik-
ilvægt fyrir neytendur, stjórnvöld 
og aðra þrýstihópa að vera vakandi, 
fylgjast vel með verðþróun og beita 
þeim úrræðum sem þeir hafa til að 
knýja á um að lækkanirnar skili sér.“

Jólakveðjur
„Að þessu sögðu langar mig að senda 
ykkur, lesendur góðir, mínar bestu 
óskir um gleðileg jól. Ég vona að nýja 
árið verði okkur öllum heillaríkt og 
gott. Kærar aðventu- og jólakveðjur,“ 
segir Elsa Lára Arnardóttir, alþingis-
maður. 

elsa Lára Arnardóttir, þingmaður Framsóknarflokksins.
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Menningarráð Vesturlands:

Menningarstyrkir á þessu ári upp á liðlega 21 milljón króna
Menningarráð Vesturlands úthlutaði menningarstyrkjum 2014 til fjöl-
margra aðila á menningarsviðinu. Verkefnin eru af ýmsum en hæsti styrk-
urinn er ein milljón króna sem fer til Búdrýginda ehf. kvikmyndagerð vegna 
verkefna sem spannar allt Vesturland, Hið blómlega bú, kvikmyndaþættir. 
Búdrýgindi fá einnig 600 þúsund króna styrk vegna menningarmyndbands 
fyrir Markaðsstofu Vesturlands sem er markaðsetning menningarstaða, 
framhaldsverkefni á kynningarstarfi menningartengdra verkefna á Vest-
urlandi. Samtals eru þetta styrkir upp á 21 milljón 375 þúsund krónur.

Önnur verkefni  
sem hljóta styrk eru:
•	Ungur	gamall	tónleikar	Akranesi,	

600.000 krónur, vVandaðir tón-
leikar grunnskólanna og tónlist-
arskólans á Akranesi, og reyndra 
tónlistarmanna og kennara.

•	IsNord	 tónlistarhátíðin,	 600.000	
krónur, Tónlistarhátíð. Áhersla 
á slenska og norræna tónlist og 
uUnga tónlistarmennaf Vestur-
landi.

•	Reykholtshátíð,	 600.000	 krónur,	
Reykholtshátíð, árleg tónlistarhátíð.

•	Snorrastofa,	600.000	krónur,	fyr-
irlestrar í héraði og námskeið í 
Snorrastofu í Reykholti.

•	Eldfjallasafnið	 Stykkishólmi,	
600.000 krónur. Fróðleikur um 
eldvirkni á þessu sérstaka eldfjalla-
svæði fært í app.

•	Vitbrigði	 Vesturlands,	 600.000	
krónur, listir og samstarf skapandi 
greina, atvinnusköpun ungra lista-
manna til þess að skapa verkefni og 
samvinnu á Vesturlandi.

•	Ferðaþjónustan	 Fljótstungu,	
500.000 krónur, vinnustofur og 
samstarf með listamönnum / 
Listasmiðja í Fljótstungu.

•	Félag	 nýrra	 Íslendinga,	 500.000	
krónur, alþjóðleg menningarhátíð 
á Vesturlandi, þjóðahátíð.

•	Frystiklefinn,	leikhús	á	Rifi,	500.000	
krónur, leiksýningar, á íslensku og 
ensku á sumrin.

•	Stefnumót	við	Skagamenn,	500.000	
krónur, myndbandsviðtöl við eldri 
Akurnesinga. Haraldur Bjarnason 
og Friðþjófur Helgason.

•	Hollvinasamtök	Þórðar	Halldórs-
sonar, 500.000 krónur, BROT, 
kvikmynd um Þórð Halldórsson 
lífskúnstner frá Dagverðará.

•	Markaðsstofa	Vesturlands,	500.000	
krónur, safnadagurinn 24. apríl / öll 
söfn á Vesturlandi vinna saman.

•	Menningar	–	og	 ferðamálanefnd	
Dalabyggðar, 500.000 krónur, 
Sturluþing í Dölum. 800 ár frá 
fæðingu Sturlu Þórðarsonar.

•	Northern	Wave,	Dögg	Mósesdóttir,	
500.000 krónur, alþjóðleg stutt-
myndahátíð í Grundarfirði, tón-
listarmyndbönd, lokahátíð.

•	Sigurður	Sigurbjörnsson,	500.000	
krónur, menningarsmiðja og sam-
tímaskráning fyrir Dalabyggð.

•	Tónlistarskólinn	á	Akranesi,	500.000	
krónur, ævintýri í tónum og tali 
haustið 2014, sýning í Bíóhöllinni.

•	Leir7	 leirlistarverkstæði	 og	 sýn-
ingarstaður, 450.000 krónur, at-
vinnuskapandi verkefni, nýsköpun, 
hönnun, listsýningar.

•	Byggðarsafnið	Görðum,	 400.000	
krónur, Listsýning í samstarfi við 
Nýlistarsafnið.

•	Félag	 aldraðra	 í	 Borgarfjarðar-
dölum, 400.000 krónur, skráning 
borgfirskra örnefna í miðlægan 
kortagrunn.

•	Grundarfjarðarbær,	400.000	krónur,	
samstarf Grundarfjarðar, LbhI og 
erlends vinabæjar.

•	Kór	Akraneskirkju,	400.000	krónur,	
Eternal light sálumessa, Howard 
Goodall.

•	Markaðsstofa	Vesturlands,	400.000	
krónur, kynning á menningarverk-
efnum og enningarstöðum á Vest-
urlandi

•	Penna	 sf,	 Nýpurhyrna,	 400.000	
krónur, listsýning, Dalir og hólar. 
Sýningar hófust árið 2008 , í ár eru 
litir svæðisins til skoðunar. Áhuga-
verð kynning á sérstöku svæði og 
listamönnum.

•	Stórsveit	 Snæfellsness,	 400.000	
krónur, þátttaka í ,,Rock og Ages” 
og samstarfi við hljóðfæraleikara 
úr Sinfóníuhljómsveit Íslands.

•	TónVest,	 Tónlistarskóli	 Borgar-
fjarðar, 400.000 krónur, TónVest 

samstarf allra tónlistarskóla á Vest-
urlandi og víðar.

•	Blús	og	Djassfélag	Akraness,	300.000	
krónur, þriggja daga blús og djasshá-
tíð á Akranesi.

•	Byggðasafnið	 Görðum,	 300.000	
krónur, samstarf félags eldsmiða og 
Byggðasafnsins á Görðum.

•	Hilmar	Sigvaldason,	300.000	krónur,	
fimm turna tal, óhefðbundinn menn-
ingarviðburður.

•	Inga	S.	Ragnarsdóttir,	300.000	krónur,	
leirlist, sýning og saga um Dalaleir í 
Leifsbúð, Búðardal.

•	Júlíana,	 félagasamtök,	 300.000	
krónur, hátíð sögu og bóka/ Júlíönnu-
hátíðin í Stykkishólmi.

•	Kalman-listafélag,	300.000	krónur,	
mánaðarlegir viðburðir og sumar-
tónleikar.

•	Landnámssetur	 Íslands,	 300.000	
krónur, Sturluverkefni á 800 ára af-
mæli Sturlu Sighvatssonar

•	Listvinafélag	 Stykkishólmskirkju,	
300.000 krónur, fjölbreytt menn-
ingardagskrá í Stykkishólmi.

•	Nemendafélag	FV,	Akranesi,	300.000	
krónur, Gauragangur, leiksýning í 
samstarfi samstarf við Vini Hallar-
innar.

•	Snæfríður	-	ungt	fólk	á	Snæfellsnesi,	
300.000 krónur, að gera Snæfellsnes 
enn skemmtilegra fyrir ungt fólk, 
standa fyrir viðburðum og kynn-

ingum um atvinnulíf og mannlíf á 
Snæfellsnesi.

•	Steinunn	Guðmundsdóttir/	Borg-
hildur Jósúadóttir, 300.000 krónur, 
námskeið til þess að efla listgreinar 
ungra og fullorðinna.

•	Tónlistarfélag	Borgarfjarðar,	300.000	
krónur, fjölbreyttir tónleikar um allan 
Borgrfjörð.

•	Norska	húsið,	270.000	krónur,	lista-
menn vinna listaverk út frá fornum 
munum á safninu.

•	Safnahús	 Borgarfjarðar,	 270.000	
krónur, sýning um Böðvar Guð-
mundsson, samstarf við Tónlistar-
skólann og grunnskóla í Borgar-
byggð.

•	Átthagastofa	Snæfellsbæjar,	250.000	
krónur, sjávarútvegssýning í sam-
starfi við Fiskasafnið, undirbúnings-
vinna.

•	Lúðrasveit	 Stykkishólms,	 250.000	
krónur, tónleikar samstarf, gestgjafar 
Landssambands lúðrasveita í Stykk-
ishólmi.

•	Bókasafn	Akraness,	200.000	krónur,	
sögubíllinn Æringi á Írskum dögum.

•	Bókasafn	Akraness,	200.000	krónur,	
sSkapandi skrif, ritsmiðja í júní fyrir 
unga fólkið.

•	Saga	 Jarðvangur,	 ferðaþjónusta	
Húsafelli, 200.000 krónur, í spor Ás-
gríms, sögustígur um Ásgrím Jóns-
son í Húsafelli.

•	Jón	Hilmarsson	ljósmyndari,	200.000	
krónur, liffandi ljósmyndarsýning 
með tónlistarlegum stuðningi sem 
styður þema myndefnisins í Hval-
fjarðarsveit.

•	Rósa	 Björk	 Jónsdóttir	 hönnuður,	
200.000 krónur, hönnun fyrir Menn-
ingarmyndband Markaðsstofu Vest-
urlands.

•	Saga	 Jarðvangur,	 200.000	 krónur,	
kynningarefni, undirbúningur.

•	Tónlistarskóli	Stykkishólms,	200.000	
krónur, vegleg dagskrá vegna 50 ára 
afmælis skólans.

•	Vitinn,	 félag	 áhugaljósmyndara	 á	
Akranesi, 200.000 krónur, nám-
skeið og sýning fyrir unga áhuga-
ljósmyndara.

•	Norska	húsið,	Byggðasafn	Snæfell-
inga og Hnappdæla, 185.000 krónur, 
veðrun og viðsnúningur, sýning, 
áhersla á listsköpun ungs fólks.

•	K.	Hulda	Guðmundsdóttir	&	Kristín	
Jónsdóttir, 150.000 krónur, eyðibýli í 
Skorradal, ljósmyndir og saga.

•	Myndsmiðjan	sf.,	Guðni	Hannesson	
ljósmyndari, 150.000 þúsund krónur, 
Guðni Hannesson og Ágústa Frið-
riksdóttir, sýning á Vökudögum á 
Akranesi.

•	Árni	 G.	 Aðalsteinsson,	 100.000	
krónur, ljósmyndasýning um ferðir 
á leynda staði á Snæfellsnesi.

•	Byggðasafnið	Görðum	á	Akranesi,	
100.000 krónur, undirbúningur að 
samstarfi milli landa um gelískan / 
keltneskan menningararf.

•	Elsa	Kristín	Sigurðardóttir	og	Sara	
Gills, 100.000 krónur, samstarf 
tveggja ungra listamanna frá Stykk-
ishólmi og Dölum.

•	Gunnsteinn	 Sigurðsson,	 100.000	
krónur, leiklistarsmiðja í Snæfellsbæ 
fyrir 14 - 16 ára þátttakendur.

•	Gunnsteinn	 Sigurðsson,	 100.000	
krónur, leikræn tjáning, námskeið 
fyrir börn á skólaaldri.

•	Leikskólinn	Vallarsel,	100.000	krónur,	
listrænn tónlistarstuðningur við sýn-
ingu í leikskólum.

•	Norska	húsið,	100.000	krónur,	Skott-
húfan, árlegur viðburður í Norska 
húsinu í Stykkishólmi.

•	Reynir	Hauksson,	100.000	krónur,	
ungir tónlistarmenn á Vesturlandi, 
hljómsveitar tónleikar.

Nemendafélag Fjólbrautaskóla Vesturlands á Akranesi hlaut  300 þúsund 
króna styrk vegna leiksýningarinnar Gauragangs í samstarfi samstarf við Vini 
Hallarinnar. Þessir nemendur voru í pásu og það var greinilega ekki leiðinlegt.

Ríkisstjórnin styrkir góðgerðarsamtök í aðdraganda jóla
- Mæðrastyrksnefnd Akraness fær 700 þúsund krónur

Ríkisstjórnin hefur samþykkt 
að tillögu forsætisráðherra, að 
veita samtals 8 milljónir króna 

styrk í tilefni jóla til tíu góðgerðasam-
taka sem starfa hér á landi. 

Lagt er til að veitt verða af ráðstöf-
unarfé ríkisstjórnarinnar til tíu góð-
gerðasamtaka hér á landi sem skiptist 
þannig: 
•	 Mæðrastyrksnefnd	Akureyrar
•	 Mæðrastyrksnefnd	Hafnarfjarðar
•	 Mæðrastyrksnefnd	Kópavogs
•	 Mæðrastyrksnefnd	Akraness
•	 Hjálpræðisherinn	á	Íslandi
fá 700.000 krónur hver en eftirtaldar 

stofnanir fá 900 þúsund krónur hver: 
•	 Hjálparstarf	kirkjunnar
•	 Samhjálp-félagasamtök

•	 Rauði	kross	Íslands
•	 Fjölskylduhjálp	Íslands
•	 Mæðrastyrksnefnd	Reykjavíkur.	

Mæðrastyrksnefnd  
Akraness í gamla  
Nettóhúsinu
María Ólafsdóttir, formaður Mæðra-
styrksnefndar Akraness, segir að starf-
semin sé á hrakhólum með húsnæði 
en fyrir komandi jól en þær fá inni 
fái hún inni með starfsemina í gamla 
Nettóhúsinu við Smiðjuvelli. Úthlutun 
hefst þriðjudaginn 16. desember nk. 
Í fyrra fengu 172 fjölskyldur styrk frá 
Mæðrastyrksnefndinni sem þá var 
auknin um 32 fjölskyldur milli ára. 
Auk ríkisstjórnarinnar styrkja nokkur 

fyrirtæki starfsemina, m.a. Norðurál, 
Elkem, Kiwanis- og Lionsklúbbarnir á 
Akranesi, HB-Grandi og fleiri smærri 
fyriræki auk Akraneskaupstaðar. 
María segir að þrátt fyrir að nefndin 
heiti Mæðrastyrksnefnd Akraness hafa 
styrkir farið fyrst og fremst til fjöl-
skyldna á Akranesi þótt bæði Stykk-
ishólmur og Borgarbyggð sé á þessu 
svæði en engir styrkir hafa borist frá 
þessum sveitarfélögum á síðustu árum. 

„Okkur er nú kunnugt um að bæði 
kvenfélagið í Stykkishólmi og báðir 
Lionsklúbbarnir á staðnum eru með 
svipaða styrktarstarfsemi og er hér og 
nú hafa borist styrkir frá Borgarbyggð 
svo við munum styrkja fjölskyldur þar 
í ár, „segir María Ólafsdóttir, formaður. brauð er alltaf velkomin og góð fæða, einnig í aðdraganda jóla.



Er maginn vandamál?

Silicol gel er kísilsýra í örsvifi gegn 
maga- og ristilóþægindum

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

Fæst í apótekum
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Hvalfjarðarsveit: 

Skipting lands úr landi 
jarðarinnar Glammastaðaland
Umhverfis- skipulags- og nátt-

úruverndarnefndarnefnd 
Hvalfjarðarsveitar hefur 

lagt til við sveitarstjórn að ársskýr-
sla USN nefndar, sem nefndin hefur 
tekið saman, verði send Umhverfis-
stofnun og skipulagsfulltrúa falið að 
vinna málið áfram. Þetta mál var 
tekið fyrir á fundi sveitarstjórnar 
Hvalfjarðarsveitar 15. desember sl. 
Á fundi USN-nefndar var skipulags-
fulltrúa falið að undirbúa svar við 
erindi Atla Más Ingólfssonar, hdl. 
f.h. forsvarsmanna Valz ehf. í sam-
ráði við sveitarstjóra og málinu fre-
stað. Uppdráttur hefur borist þar 
sem tekið hefur verið tillit til óska 
landeiganda Geitabergs. USN-nefnd 
leggur til við sveitarstjórn að fallist 
verði á umsókn Valz ehf. um skipt-
ingu lands út úr landi jarðarinnar 
Glammastaðaland, með eftirfarandi 
athugasemdum: 

„Sveitarstjórn er með afgreiðslu 
sinni ekki á nokkurn hátt að stað-
festa hnitpunkta þá sem fram koma á 
uppdrætti frá Landlínum ehf. , dags. 
1.12.2014, sem umsækjandi hefur 
lagt fram með umsókn sinni. Eig-
andi aðliggjandi lands, Geitabergs, 
hefur ekki staðfest framangreindan 

uppdrátt en sveitarstjórn telur engu 
að síður að fallast megi á landskipti 
hins útskipta lands eins og þau eru 
færð inn á uppdráttinn, þar sem þau 
virðast vera í samræmi við þinglýst 
landamerki. Sveitarstjórn er með af-
greiðslu sinni ekki að taka afstöðu til 
deilna sem sveitarfélaginu er kunn-
ugt um að séu vegna veiðiréttinda 
fyrir landi Glammastaðalands í 
Glammastaðavatni (Þórisstaðavatn), 
sbr. það sem kemur fram í þinglýstu 
afsali til Glammastaða ehf. (nú Valz 
ehf. ) frá Arion-banka hf. 

Varðandi undanþágu frá 
skipulagsreglugerð um fjarlægð milli 
bygginga og vega, Glammastaðir 
leggur USN-nefnd til við sveitar-
stjórn að í umsögn sveitarfélagsins 
komi fram að sveitarfélagið sé ekki 
fylgjandi því að umrædd undanþága 
verði veitt. Heimild í skipulagslögum 
til að veita ndanþágur miðast við 
aðstæður „þegar sérstaklega standi 
á„sbr. 1 2. mgr. 45. gr. laganna. Sveit-
arstjórn telur þessum skilyrðum 
ekki fullnægt í þessu máli. Þá telur 
sveitarstjórn að ákvæði 33. gr. lax- 
og silungsveiðilaga nr. 61/2006, 
takmarki svigrúm til að samþykkja 
undanþágubeiðnina. 

Skipulagsstofnun hefur óskað eftir 
umsögn Hvalfjarðarsveitar um hvort 
og á hvaða forsendum framkvæmdin 
skuli háð mati á umhverfisáhrifum 
vegna framkvæmdaleyfis vegna 
sjóvarnar við Skipanes. USN-nefnd 
hefur lagt til við sveitarstjórn að 
umsögn sveitarfélagsins verði eftir-
farandi: „Umrædd framkvæmd er á 
svæði sem nýtur verndar samkvæmt 
Ramsar-samningnum um alþjóðlega 
mikilvægt votlendi). Landeigendum 
er heimilt að verja lönd sín ágangi 
sjávar. Umrædd framkvæmd stofnar 
hvorki gróðri né dýralífi svæðisins í 
hættu að mati USN-nefndar. Aftur á 
móti mun framkvæmdin verja gró-
inn bakka og er því jákvæð með tilliti 
til gróðurverndar. Það er mat sveitar-
félagsins að framkvæmdin hafi ekki 
veruleg umhverfisáhrif og sé því ekki 
háð mati á umhverfisáhrifum. 

Hljóðvist á Grundartanga
USN- nefnd leggur til við sveitar-
stjórn að á árinu 2015 verði ráðist 
í kortlagningu hávaða frá iðnaðar-
svæði á Grundartanga í samræmi við 
reglugerð um kortlagningu hávaða 
og aðgerðaáætlanir nr. 1000/2005. 

Auglýsingasíminn er 
578 1190

Ferðaþjónustu- 
útskrift á Bifröst
Vilhjálmur Egilsson rektor Há-

skólans á Bifröst útskrifaði 
fyrir skömmu 15 nemendur 

frá símenntun Háskólans á Bifröst 
úr náminu stjórnun og samvinna í 
ferðaþjónustu. Langflestir af þeim eru 
stjórnendur eða eigendur fyrirtækja 
í ferðaþjónustu. Stjórnun og sam-
vinna í ferðaþjónustu er nám á sviði 
símenntunar Háskólans á Bifröst ætlað 
stjórnendum og öðru fólki starfandi í 
ferðaþjónustu. 

Nemendur létu allir mjög vel af 
náminu og var það mat þeirra að 
námið myndi nýtast þeim sérstaklega 
vel í sínu starfi og mæla hiklaust með 
því. „Námið nýttist mér mjög vel í 
mínu starfi, og nýtist mjög vel öllum 
fyrirtækjum í ferðaþjónustu. Mjög 
stefnumiðað og gott nám“ sagði Árni 
Björn Ómarsson annar eigenda Hótel 
Hlíðar	í	Ölfusi	um	námið.	



Brátt fer daginn að lengja á ný og við fögnum birtunni sem fylgir hækkandi sól. Við hjá RARIK viljum þakka 
ykkur fyrir viðskiptin á árinu sem nú er senn liðið og sendum bestu óskir um gleðileg jól og heillarríkt 
komandi ár.

Getur þú hugsað þér 
daglegt líf án rafmagns?
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Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar 2015: 

Rekstur bæjarins á árinu 2014 mun 
betri en áætlanir gerðu ráð fyrir
Á fundi bæjarstjórnar Snæ-

fellsbæjar 4. desember sl. var 
lagt fram bréf frá Veritas lög-

mönnum varðandi beiðni um umsögn 
um jörðina Bjarg á Arnarstapa. Lagt 
var til að gengið verði til samninga við 
ábúendur um kaup á jörðinni eða hluta 
af jörðinni, en tillögunni hafnað. Lög-
manni bæjarins var falið að svara er-
indinu á þann hátt að jörðin sé ekki til 
sölu. Lagt fram bréf frá eigendum Am-
tmannshússins á Arnarstapa varðandi 
ferðamannastraum á Arnarstapa. Bæj-
arstjórn þakkar fyrir ábendingarnar og 
bréfið og samþykkti samhljóða að fela 
bæjarstjóra að ræða við þjóðgarðinn 
og athuga hvort þar væri áhugi á að 
koma upp og reka salernisaðstöðu ef 
fjármagn fengist til þess. Bæjarstjórn 
samþykkti sameiningu leikskólanna. 

Bæjarstjóri lagði til að settur verði 
styrkur að upphæð 250.000 krónur á 
Staðarstaðarkirkju og sama upphæð 
á Hellnakirkju, en báðar kirkjurnar 
eiga stórafmæli á næsta ári. Jafnframt 
að áhugahópur um verlferð ungs fólks 
á Snæfellsnesi fái 180 þúsund króna 
styrk. 

Fjárhagsáætlun samþykkt 
samhljóða
Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar fyrir 
árið 2015 var samþykkt samhljóða. Á 

fundinum var lögð fram bókun J-list-
ans, Bæjarmálasamtaka Snæfellsbæjar, 
vegna afgreiðslu fjárhagsáætlunar fyrir 
árið 2015 þar sem segir m.a. ; „Fjár-
hagsáætlun Snæfellsbæjar fyrir árið 
2015 liggur nú fyrir og verður tekin 
til annarar umræðu og afgreiðslu á 
þessum fundi. Það er nú oft þannig að 
minnihluti í bæjar og sveitarstjórnum 
notar þetta tækifæri til að gagnrýna 
fjármálastjórn og forgangsröðun 
meirihlutans og koma með aðra sýn 
á hvernig fara skuli með þá fjármuni 
sem úr er að spila hverju sinni. Við 
undirritaðir fulltrúar j- listans erum 
alveg þokkalega ánægð með þessa 
áætlun og finnst að í henni komi fram 
þær áherslur sem við lögðum upp með 
í aðdraganda kosninganna í vor sem 
voru þær helstar að fara mjög varlega í 
fjárfestingar á næsta ári en huga frekar 
að grunnstoðum sveitarfélagsins. Stór 
þáttur í því er að stofnanir bæjarins 
ekki síst grunn og leikskóli geri fram-
kvæmdar- og viðhaldsáætlanir til 
5 ára sem bæjarstjórn getur haft til 
hliðsjónar við fjárhagsáætlunargerð. ”

Bókun D-listans
„Bæjarstjórn Snæfellsbæjar hefur nú í 
haust unnið að gerð fjárhagsáætlunar 
fyrir Snæfellsbæ. Farið er varlega í 
hækkanir á gjaldskrám. Sumar hækka 

ekki neitt, en aðrar að jafnaði um 3,4%. 
Útsvarsprósenta í Snæfellsbæ verður 
óbreytt og sama er að segja um álagn-
ingarprósentu fasteignagjalda. 

Bæjarstjórn leggur á það áherslu að 
haldið verið áfram þeirri góðu þjón-
ustu sem veitt er í sveitarfélaginu og að 
henni hlúð eins og kostur er. Styrkir til 
íþróttamála eru auknir töluvert. Beinir 
peningalegir styrkir fara úr 12,5 millj-
ónum í 14 milljónir, og hækka mest 
styrkir til barna og unglingastarfs. Fæði 
í leikskóla hækkar ekki annað árið í röð 
auk þess sem systkinaafsláttur hækkar 
verulega þar sem afsláttur fyrir 2. barn 
fer úr 25% í 50% af almennu gjaldi og 
afsláttur fyrir 3. barn fer úr 50% í 100%

Nýframkvæmdir verða nokkrar á ár-
inu, en gert er ráð fyrir að fjárfestingar 
ársins verði 194 milljónir króna. 
Stærsta fjárfesting ársins er gerð nýs 
aðalskipulags. Auk þessa verða settir 
fjármunir í lagfæringar á hafnarhúsinu 
í Ólafsvík, slitlag á Gilbakka í Ólafs-
vík, endurnýjun á löndunarkrönum 
og dýpkun á Arnarstapa. Fjármunir 
verða settir í umhverfismál á Hell-
issandi, framlög til búnaðarkaupa í 
Grunnskóla Snæfellsbæjar og í leik-
skólum Snæfellsbæjar aukast verulega, 
auk hinna ýmsu minni framkvæmda 
í sveitarfélaginu. Gerð var búnað-
aráætlun fyrir grunnskóla og verið er 

að vinna að sambærilegri áætlun fyrir 
leikskóla Snæfellsbæjar, og við gerð 
fjárhagsáætlunar 2015 var sú áætlun 
notuð við vinnuna. Endurnýjuð verður 
heitavatnslögnin á Lýsuhóli ásamt 
öðrum smærri framkvæmdum. Einnig 
var ákveðið að styðja myndarlega við 
starfsemi Frystiklefans í Rifi, en þar fer 
fram öflugt starf við menningu og listir. 

Ljóst er að tekjur á næsta ári munu 
ekki hækka mikið milli ára en útgjöld 
aukast nokkuð og hafa þar nýir kjara-
samningar mikið um að segja. En á 
móti kemur að það má gera ráð fyrir 
að fjármagnskostnaður muni lækka 
með minnkandi verðbólgu og skiptir 
það miklu fyrir Snæfellsbæ þar sem 
stærsti hluti lána sveitarfélagsins er í 
íslenskum krónum. Auk þess lækka 
afborganir af langtímalánum, þar sem 
tekist hefur að lækka höfuðstól lána. 

Fjárhagsstaða Snæfellsbæjar er 
nokkuð góð, þó best væri að skuldir 
væru mun lægri en þær eru. Á árinu 
2014 hefur tekist að lækka langtíma-
skuldir að raunvirði, og er bæjarstjórn 
afar sátt við að það skildi takast. Fjár-
hagsáætlun gerir ráð fyrir að rekstur 

ársins 2015 verði í jafnvægi. Lántaka 
á árinu 2015 verður um 60. m. kr. en 
greiðslur af langtímalánum verða um 
190 m. kr. með verðbótum og vöxtum. 
Gert er ráð fyrir að langtímalán lækki 
að raunvirði um rúmar 100 milljónir 
króna. Miðað við þessar lántökur og 
niðurgreiðslur lána er gert ráð fyrir 
því að skuldahlutfall Snæfellsbæjar fari 
aftur niður í um 90%. 

Ljóst er að rekstur Snæfellsbæjar 
á árinu 2014 verður mun betri en 
áætlanir gerðu ráð fyrir og veitir það 
svigrúm til fjárfestinga á næsta ári og 
lækkun langtímaskulda gefur aukið 
svigrúm til fjárfestinga og ef tekst að 
halda áfram að greiða niður langtíma-
skuldir þá skapast meira svigrúm til 
framkvæmda. 

Hafnarsjóður Snæfellsbæjar er vel 
rekinn og þau ánægjulegu tíðindi gerð-
ust um síðustu áramót að það tókst að 
greiða upp öll langtímalán hjá sjóðnum 
en jafnframt er ljóst að töluverð fjár-
festingaþörf er framundan á næstu 
árum og eru þar stærstu þættirnir 
endurnýjun á stálþiljum sem eru 
komin til ára sinna. ”

séð til Ólafsvíkur, stærsta byggðarkjarnans í snæfellsbæ. 
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„Auknar framkvæmdir í gamla miðbænum 
samkvæmt nýsamþykktri fjárhagsáætlun“
- segir Ólafur Adolfsson, formaður bæjarráðs Akraness

Ólafur Adolfsson lyfsali leiddi framboðslista Sjálfstæðismanna á Akranesi 
sem vann stórsigur í kosningunum, hlaut 5 bæjarfulltrúa af 9 en myndaði 
traustan meirihluta með Bjartri framtíð. Ólafur er formaður bæjarráðs. 
Hann segir að í nýsamþykktri fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 sé gert ráð fyrir 
50 milljón króna aukningu í fjárfestingum og gert sé ráð fyrir aukningu á 
framkvæmdum í gamla miðbænum. 

Álagt útsvar verður 14,52% vegna 
launa ársins 2015, með fyrirvara um 

að heimild samkvæmt lögum um 
tekjustofna sveitarfélaga. Álagningar-

prósentur vegna fasteignaskatts verði 
óbreyttar, 0,3611% af álagningastofni 
íbúðarhúsa ásamt lóðarleiguréttindum 
erfðafestulanda og jarðeigna, 1,32% af 
öllum fasteignum og 1,65% af öllum 
öðrum fasteignum. Sorphreinsunargjald 
vegna íbúðarhúsnæðis stendur óbreytt 
og verður áfram 16.095 krónur fyrir 
hverja íbúð miðað við tvær sorptunnur 
og sorpeyðingargjald stendur einnig 
óbreytt og verði áfram 13.725 krónur. 
Gjöldin verða innheimt með fasteigna-
gjöldum. Lóðarleiga af nýjum lóðum 
og endurnýjuðum samningum standi 
óbreytt og verði áfram 1,598% af fast-
eignamatsverði atvinnulóða og 1,055% 
af fasteignamatsverði íbúðarhúsalóða og 
verði innheimt með fasteignagjöldum. 

Bæjarstjórn samþykkir að ráðstafa 
170.000.000 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. Samtals 
er því ráðstafað 298.046.000 krónum í 
fjárfestingar vegna framkvæmda á árinu 
2015. Bæjarstjórn samþykkir að ráðstafa 
67.023.000 krónum vegna ýmissa fram-
kvæmda við viðhald og rekstur gatna, 
göngustíga og opinna svæða og vegna 
skipulagsmála á Sementsreit á árinu 
2015. Bæjarstjórn samþykkir að ráðstafa 
62.100.000 krónum til almenns viðhalds 
og húsumsjónar í Eignasjóði. Þessu til 
viðbótar er ráðstafað 7.167.000 krónum 

til almenns viðhalds og husumsjónar 
í Fasteignafélagi Akraneskaupstaðar 
slf. Meðal annara fjárfestinga má m.a. 
nefna að ráðstafa á 3.500.000 krónum 
í sérstakan þróunarsjóð skóla- og frí-
stundasviðs í á árinu 2015. Sjóðnum er 
ætlað að styðja enn frekar við skóla- og 
frístundastarf hjá Akraneskaupstað og 
skapa aukna möguleika fyrir stjórn-
endur og starfsmenn til að vinna að 
einstökum gæðaþróunarverkefnum. 

„Það er staðreynd að það hefur skort 
á viðhaldi í gamla miðbænum, og það 
er ekki bara bundið í húsum heldur ekki 
síður í gangstéttum og götum en nýlega 
var lokið við að laga Kirkjubrautina, 
Skólabrautina og fleiri götur. En það 
eru mörg verkefni eftir enn sem þarf 
að ráðast í, en frá Búnaðarbankahúsinu 

og niður úr er næg verkefni þar sem 
hægt er að taka til hendinni. Þarna eru 
Íbúðalánssjóðsíbúðir sem að hluta til 
standa auðar en við settum á stofn sjóð 
sem ætti að geta tekið þátt í því að laga 
þennan bæjarhluta á Akranesi. 

Gamli miðbærinn er auðvitað andlit 
bæjarins og þar er skipulagið gott og 
nýlega fór Akratorg í endurnýjun lífdaga 
sem ég er mjög ánægður með sem og 
vonandi allir bæjarbúar.“
- Akranesbær og Sementsverksmiðjan 
undirrituðu árið 2013 samning um að 
bærinn yfirtæki stærstan hluta þess lands 
sem hefur farið undir sementsverksmiðj-
una sem reist var á sjötta áratug síðustu 
aldar. Allt svæðið verður komið á forræði 
bæjarins eftir fimmtán ár. Er búið að taka 
ákvörðun um framtíðarnýtingu landsins? 

„Það hefur ekki verið tekin ákvörðun 
um hvernig þetta svæði verður 
deiliskipulagt, hvort þarna verða íbúðir 
eða blönduð byggð íbúða og iðnað-
arlóðir. Það hefur færst meiri kraftur í 
að fegra og laga ýmislegt í bænum sem 
hafði setið á hakanum um tíma enda 
hefur í mörg ár ekki verið úr svo miklum 
fjármunum að spila. En leið og skuldir 
bæjarsins lækka gefst aukið ráðrúm til 
framkvæmda. Skuldahlutfall bæjarins 
er komið niður í 113% og stefnt er að 
því að koma því niður í 102%. Það gefur 
um leið aukið svigrúm.“

Ekki með meirihluta  
atkvæða
- Sjálfstæðisflokkurinn fékk hreinan meir-
hluta við bæjarstjórnarkosningarnar síð-
asta vor en fór í meirihlutasamstarf með 
Bjartri framtíð. Hver var ástæðan fyrir 
þeirri ákvörðun að bjóða Bjartri framtíð 
til meirihlutasamstarfs? 

„Þó við Sjálfstæðismenn værum 
með meirihluta bæjarfulltrúa eftir síð-
ustu kosningar vorum við ekki með 
meirihluta atkvæða á bak við okkur. 
Við ræddum við öll framboðin og það 
reyndist mikill samhugur með okkur 
og Bjartri framtíð. Það samstarf gengur 
ljómandi vel. Það hafa hins vegar allir 
flokkar tekið þátt í gerð fjárhagsáætlunar 
fyrir Akranesbæ sem er afar skynsam-
legt fyrirkomulag. En eftir sem áður ber 
meirihlutinn sína ábyrgð á henni, “ segir 
Ólafur Adolfsson. 
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• Stærðir frá 2,4 upp í 2500 kVA.

• Fjölmargar stærðir til á lager.

• 1 fasa og 3ja fasa.

OutdOOr Wall Sign

Wall signs should be suitable for external fixing and can be replicated in a variety of sizes. 
These signs are designed to be visible at a minimum distance of 100m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recommendations:  Wall signs should be manufactured from powder coated 
    3mm aluminium panels.

Small Wall Sign  2000mm x 362mm 
Medium Wall Sign  3500mm x 634mm 
Large Wall Sign  4000mm x 724mm

 
Anybody 

Engineering

OutdOOr illuminated PrOjecting Sign

760mm

31
2m

m

These signs are available in either single or double sided formats for flat or projected fitting.

Recommendations:   The illuminated sign should be manufactured from extruded   
    aluminium and have a powder coated finish. The panels should  
    be 3mm thick opal perspex and both the logo and the  
    background are illuminated.

Size    760mm x 312mm

HVAÐ GERIR ÞÚ ÞEGAR RAFMAGNIÐ FER ?
RAFSTÖÐVAR

FJÖLMARGAR STÆRÐIR 
TIL Á LAGER

Ólafur Adolfsson ásamt starfsfólki Apóteks Vesturlands á Akranesi, þeim-
Þóreyju Ingvarsdóttur, Auði sigruðardóttir og Pálínu Ásgeirsdóttur.

ÍA vann Þór og þokast 
upp stigatöfluna og 
frá fallsæti
Þór vann afar nauman sigur á 

Þór frá Akureyri í 1. deild í 
körfubolta, 82-83, en leikið var 

á Akureyri fyrir skömmu. Stigahæstur 
Þórsara var Frisco Sandidge með 
26stig, 21 frákast og 5 stoðsendingar

En hjá Akranesi var það Zachary 
Jamarco Warren með 28 stig og 9 

stoðsendingar; Áskell Jónsson með 25 
stig og hann tók 5 fráköst og Fannar 
Freyr Helgason skoraði 10 stig og tók 
10 fráköst. 

ÍA er nú í 6. sæti deildarinnar með 
8 stig, en liðið leikur næst gegn KFÍ 
frá Ísafirði næsta föstudag og er leikið 
á Akranesi. 
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar
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Stálskip ehf Hvalur

Félag
hrefnuveiðimanna

Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan
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Verkalýðsfélag Akranes
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HVALUR HF.

Snæfellsbær

Verkalýðsfélag  
Akraness

Óskum öllum launþegum 
á Íslandi til hamingju 

með baráttudag verkalýðsins 
1. maí
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Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

v
ið

s
k

ip
t

a
b

la
ð

ið
 /

 a
x

e
l 

jó
n

 /
 0

2
0

2
2

0
0

9

Stálskip ehf Hvalur

Félag
hrefnuveiðimanna

Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar
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Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

Ögurvík býður sjómönnum, 
starfsmönnum sínum, sem og 

öllum landsmönnum, 

gleðilegt ár.



HeilindiHagsýni Liðsheild nordural.is

Við óskum þér og þínum gleðilegra  
jóla og farsældar á komandi ári.

Starfsfólk Norðuráls


