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Loft í loft varmadælur á
vaxtarlausum kortalánum

í allt að 6 mánuði
meðan birgðir endast*

Byrjaðu strax að spara orku til húshitunar...
Caldo X25 - 1,0 - 6,6 kW
Caldo X35 - 1,0 - 7,2 kW
Nano  X25 - 1,1 - 5,5 kW

19 dBADaikin varmadælur eru framleiddar
í Evrópu, X línan er hönnuð í Svíþjóð
til að standast ströngustu kröfur um
afköst og gæði á varmadælum.

*Athugið að lántökugjald bætist við. **Miða við heimild í lögum um endurgreiðslu á virðisaukaskatti vegna kaupa á varmadælu
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Mitt á milli Reykjavíkur og Akureyrar

Opið allt árið
Sumarhús með heitum pottum 
og mismunandi stærðir húsa

Stutt í alla þjónustu verslun  
sund, veitingar og söfn

Perla norðursins Hrútey við hlið 
sumarhúsanna mikið fuglalíf

Glaðheimar
sumarhús á bökkum Blöndu við þjóðveg 1 

Símar 820-1300 & 690-3130

gladheimar@simnet.is - larus@krakur.is
gladheimar.is 

„Við höfum farið í yfir 700 ferðir 
síðan við byrjuðum og aðeins í 
tvö skipti ekki séð sel þannig að 
við segjum óhikað að farþegar 
okkar komi til með að sjá seli. 
Ásókn í að skoða seli er alltaf að 
aukast og við höfum tvöfaldað 
farþegafjöldann milli ára síðan 
við byrjuðum,“ segir Kjartan 
Sveinsson hjá Selasiglingum ehf. 
á Hvammstanga. Fyrirtækið er á 
sínu fimmta starfsári og hefur 
yfir að ráða 30 tonna eikarbát í 
skoðunarferðirnar en hann tekur 
30 farþega. Ásamt Kjartani eru 
eigendur fyrirtækisins þau Eð-
vald Daníelsson, Sigurbjörg B. 
Sölvadóttir og Anna María Elías-
dóttir. 

„Við gefum okkur út fyrir 
sela- og náttúruskoðun þar sem 
selirnir eru í aðalhlutverki. En 
einnig er mjög fjölbreytt fuglalíf 
á Miðfirði.“ segir Kjartan. 

Selir eru hópsálir
Siglt er frá Hvammstanga og tek-
ur hver ferð um klukkutíma og 
þrjú korter. Siglt er að ströndinni 
við vestanverðan Miðfjörð þar 
sem urtur halda sig með kópa 
sína í látrum en bændur sem 
land eiga að sjónum hafa friðað 

fjöruna og verður selurinn því 
ekki fyrir neinum ágangi frá 
landi. „Selirnir eru orðnir mjög 
vanir bátnum og við komumst 
mjög nálægt þeim og þannig 
gefst farþegum gott tækifæri til 
að virða þá fyrir sér og taka 
myndir. Þetta er mikil upplifun 
fyrir farþegana. Selir eru miklar 
hópsálir og við höfum á þessum 
árum lært heilmikið um ganginn 
í tilveru þeirra,“ segir Kjartan.

Siglingar hefjast hjá fyrirtæk-
inu um miðjan maímánuð en á 
þeim tíma eru urturnar að kæpa. 
Þær eru með kópana í fóstri í 
um sex vikur og uppeldið er 
strangt. Vaxtarhraði kópanna á 
þessum tíma er mikill. „Síðan 
gerist það að urturnar hreinlega 
yfirgefa kópana og þeir verða að 
bjarga sér upp á eigin spýtur. 
Þær bókstaflega bíta þá undan 
sér af hörku en skilja þá eftir á 
stað hér í firðinum þar sem þeir 
hafa gott aðgengi að æti og eru í 
góðu yfirlæti. Það er oft mikil 
skemmtun að vera á bátnum í 
návígi við þetta „barnaheimili“ á 
sumrin því kóparnir eru óttalegir 
óvitar, synda upp að bátnum og 
eru með alls kyns uppátæki. Urt-
urnar færa sig aftur á móti hér út 

með firðinum og við getum 
fylgst þar með fengitímanum og 
þeirri miklu baráttu sem er hjá 
brimlunum um urtuhópana,“ 
segir Kjartan. 

Best að skoða selinn á sjó
Miðfjörðurinn hentar afar vel til 
skoðunarferða af þessu tagi. 
Mikið er af sel og þar sem skoð-
unarsvæðið er innfjarðar segir 
Kjartan að alla jafna sé mjög gott 
í sjóinn og lítil alda. „Það er 
hægt að sjá seli víða frá landi en 
vilji fólk skoða þessi dýr í návígi 
þá er besta leiðin til þess að 
koma í þessar ferðir,“ segir hann. 

Selasiglingar fara þrjár ferðir á 
dag yfir sumartímann, þ.e. kl. 10, 
13 og 16.

sealwatching.is

Komast má á sjó mjög nálægt selunum og virða þessar skemmtilegu skepnur fyrir sér. 

Brimill, eikarbátur Selasiglinga ehf. á Hvammstanga. 

Selasiglingar ehf. á Hvammstanga: 

Upplifun að vera 
í návígi við selina 

Þingeyrakirkja í Austur-Húna-
vatnssýslu er meðal glæsilegustu 
kirkna landsins. Þingeyrar var 
áður höfuðból og þingstaður 
Húnaþings, líkt og nafnið bendir 
til, en fyrsta klaustrið á Íslandi 
var stofnað á Þingeyrum árið 
1133. Síðar voru rituð mikil bók-
menntaverk á staðnum, kon-
ungasögur og guðfræðileg rit 
þýdd og nokkrar Íslendingasög-
ur ritaðar þar. 

Kirkjan var vígð árið 1877 og 
lét Ásgeir Einarsson, bóndi og 
alþingismaður reisa hana en til 
verksins réð hann Sverri Run-
ólfsson, færasta steinhöggvara 
landsins. Grjótið var tekið í Ás-
bjarnarnesbjörgum og dregið á 
sleðum yfir ísilagt hópið, um 8 
km leið. Kirkjan er byggð í róm-
verskum stíl og tekur 100 manns 
í sæti. Hvelfing hennar er boga-
dregin og blámáluð, prýdd yfir 
1000 gylltum stjörnum en í 
gluggum kirkjunnar eru einnig 
um 1000 gler. 

Þingeyrakirkja er ríkulega bú-
in gömlum og merkum munum. 
Má þar nefna altaristöflu frá 15. 
öld sem keypt var í Englandi, 
mikið skreyttan predikunarstól 
sem talinn er hollenskur að 

uppruna, kaleik, altærisklæði, 
róðukross og koparstjaka – allt 
muni sem eiga sér nokkur 
hundruð ára sögu. 

Opið er í Þingeyrakirkju alla 
daga kl. 10-17 frá 1. júní til 31. 

ágúst og fá gestir leiðsögn um 
kirkjuna gegn gjaldi. Við kirkj-
una er þjónustuhús þar sem selt 
er kaffi og sýningar eru uppi yfir 
sumarmánuðina.

Þingeyrakirkja.

Merk kirkja og kirkju-
munir á Þingeyrum
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20 - 825 hestöfl 180 - 1200 hestöfl 83 - 730 hestöfl

Það er mikil fjárfesting að
kaupa nýja aðalvél.

Við reiknum út aflþörf, 
hlutföll í gír og stærð á 

skrúfu til að ná hámarksafli 
og hagkvæmustu eyðslu.

Vandaðu valið við
kaup á nýrri bátavél

Aðalvélar - Gírar - Ljósavélar - Stýrisvélar - Skrúfubúnaður - Dælur - Ásþétti - Bátakranar - Zink VIÐ HÖFUM ALLT Í BÁTINN 

ÁSAFL Hjallahrauni 2 - 220 Hafnarfjörður
Sími 562 3833 - asafl@asafl.is - www.asafl.is

Okkar
þjónustuaðilar
eru um allt land
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Nýju ári fagnað á Akranesi með 
þrettándabrennu, dansi og söng
Jólin voru formlega kvödd á Akranesi 

þann 9. janúar sl. og nýju ári fagnað 
með hinni árlegu þrettándabrennu 

sem innhélt álfadans með álfadrottningu 
og álfakóngi, jólasöng, jólasveina, Grýlu 
og Leppalúða og fleiri furðulegum verum. 
Þréttándabrennan átti auðvitað upphaflega 
að vera á þrettándanum, 6. janúar, en þá 
viðraði alls ekki til útihátíðar. Blysför hófst 

með trommuslætti við Þorpið að Þjóð-
braut 13 og var þaðan gengið niður að 
Jaðarsbökkum. Lögreglan fylgdi göngunni 
áleiðis. Glæsileg flugeldasýning var að lok-
inn brennu í boði Akraneskaupstaðar og sá 
Björgunarfélag Akraness um framkvæmd-
ina líkt og fyrri ár. Sýningunni var vel fagnað 
af áhorfendum sem voru fjölmargir þrátt 
fyrir fremur hryssinngslegt veður. 

Álfameyjar við brennuna.

Ætli þessar séu í ætt við tröll?
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Magnús Þór Hafsteinsson skrifar bók um sögu kafbátskappa í seinni heimstyrjöldinni

Tarfurinn frá Skalpaflóa
Magnús Þór Hafsteinsson 

Skagamaður hefur gefið 
út bókina „Tarfurinn frá 

Skalpaflóa” sem fjallar um ævi þýska 
kafbátaforingjans Günther Prien sem 
fór mikinn í seinni heimsstyrjöldinni. 
Segir þar meðal annars af árás hans á 
Royal Oak – Konungseikina, en hún 
hefur löngum verið talin ein sögufræg-
asta árás seinni heimstyrjaldarinnar. 
Sagnaþyrstir lesendur sem og aðrir 
verða ekki fyrir vonbrigðum við lestur 
þessarar bókar, ekki síst þeir sem njóta 
þess að lesa frásagnir frá tímum seinni 
heimstyrjaldarinnar. 

Örlög Bosníu  
í upphafi stíðsins
Í bókinni er m.a. frásögn af því þegar 
þýski kafbáturinn U47 sökkti flutninga-
skipinu Bosniu sem varð þar með fyrsta 
flutningaskipið sem Þjóðverjar sökktu í 
síðar heimstyrjöldinni. 

Þann 5. september 1939 voru fimm 
dagar liðnir síðan Þjóðverjar réðust með 
heri sína inn í Pólland og aðeins voru 
tveir dagar frá því Bretar og Frakkar lýstu 
yfir stríði. Prien sigldi kafbát sínum í 
krákustigum. Hann óttaðist fyrirsát 
franskra og jafnvel breskra kafbáta 
enda höfðu þeir séð tvo franska kafbáta 
nokkrum dögum fyrr. Leit þeirra að 
breskum, frönskum eða jafnvel pólskum 
flutningaskipum hafði ekki borið ár-
angur. Þeir vissu samt að það yrði aðeins 
spurning um tíma hvenær þeir kæmust í 
færi við skip undir fánum þessara landa. 

Við sólarupprás þennan dag kom Eng-
elbert Endrass, 1. vaktforingi U47, auga 
á enn eitt flutningaskipið. Í þetta sinn 
sigldi fleytan þannig að skipinu var stöð-
ugt beygt á sitt hvort borðið þannig að 
það fór í krákustigum alveg eins og U47 
hafði gert. Áhöfn þess var greinilega að 
reyna að forða skipi sínu frá hugsanlegu 
tundurskeyti kafbáts. Þessi siglingaháttur 
var nánast óræk sönnun þess að skipið 
tilheyrði Bretum eða Frökkum. 

Prien skipherra gaf fyrirmæli um að 
kafa og sigla í veg fyrir þetta ókunna 
skip. Þeir komu úr kafi þegar kafbáturinn 
komst í skotfæri. Prien hafði skipað fall-
byssuliðum kafbátsins að standa klárir til 
að manna byssuna um leið og þeir kæmu 
úr kafi. Hún var, eins og fyrr var greint, á 
þilfarinu framan við stjórnturn U47. Um 
leið og grár stjórnturn U47 reis upp yfir 
hafflötinn opnuðu mennirnir lúguna, 
þustu upp, klifruðu niður á þilfarið og 
hlupu að byssunni. Vanar hendur hlóðu, 
miðuðu og hleyptu af skoti í áttina að 
skipinu. Þetta átti að þvinga áhöfn þess 
til að stöðva það svo að ganga mætti 
tryggilega úr skugga um það hverrar 
þjóðar skipið væri. Skothríðin var við-
vörun um að því yrði sökkt léti það ekki 
staðar numið. Viðbrögðin gerðu ekki 
annað en að staðfesta enn frekar gruninn 
um að hér væri flutningaskip óvinanna 
á ferð. Því var beygt í átt frá kafbátnum 
um leið og það jók hraðann. Loftskeyta-
maður heyrði um leið að skipið sendi 
út neyðarkall. Það morsaði bókstafina 
SSS sem voru alþjóðlegt táknmerki um 
að skip hefði orðið fyrir árás kafbáts, 
gaf síðan upp staðsetninguna og nafn 
skipsins, Bosnia. 

Hin ógæfusama Bosnia var ósköp 
ómerkileg. Þetta var lítið gufuskip, að-
eins 2.400 rúmlestir að stærð. Farmur-

inn var brennisteinn. Nú var skipið þó 
í þann veginn að fara í sögubækurnar 
með þann vafasama orðstír að verða 
fyrsta flutningaskipið sem Þjóðverjar 
sökktu í seinni heimsstyrjöldinni. Prien 
skipherra brást nefnilega skjótt við þegar 
loftskeytamaður hans tilkynnti honum 
um neyðarkallið. Hann skipaði skyttum 
sínum að miða og skjóta beint á skipið. 
Fjórum skotum var hleypt úr 88 milli-
metra hlaupvíddar fallbyssunni á U47. 
Þrjár sprengikúlur hæfðu Bosniu. Áhöfn 
flutningaskipsins fylltist eðlilega skelf-
ingu við sprengingarnar og eldana sem 
kviknuðu. Þeir stöðvuðu skip sitt og 
reyndu að forða sér frá borði. Í óðagotinu 
hvolfdi björgunarbát fullum af mönnum 
og þeir lentu í sjónum. 

Nú kom berlega í ljós að villimennska 
stríðsins hafði fráleitt tekið öll völd strax 
í upphafi styrjaldarinnar. Prien og menn 
hans sýndu sanna riddaramennsku sem 
því miður átti eftir að verða fátíð. Þjóð-
verjarnir hættu strax skothríðinni þegar 
þeir sáu neyð áhafnar Bosniu. Í staðinn 
sigldu þeir hægt að hinum nauðstöddu 
farmönnum og björguðu þeim um borð í 
kafbátinn. Á meðan brann Bosnia. 

Einn úr áhöfn hennar lýsti þessu síðar: 
„Kafbáturinn breytti um stefnu í 

átt til okkar og áhöfn hans hóf að tína 
menn upp úr sjónum, einn maður var 
látinn. Þegar ég og fleiri komumst um 
borð í björgunarbátinn sem við not-
uðum héldum við að kafbátnum til að 
sækja félaga okkar. Þeir fóru allir um 
borð í björgunarbátinn. Við sáum kaf-
bátsmennina hamast á líkama þess sem 
lést. Fyrst héldum við að þeir væru að 
misþyrma honum en þeir voru að reyna 
að blása í hann lífi. Hann var með björg-
unarvesti. Undir því var hann aðeins í 
nærbol vegna þess að hann hafði verið 
niðri í kyndirými skipsins. Ég held að 
kuldinn í sjónum hafi drepið hann ... 
Þýski skipherrann var fínn náungi.“

Þessi maður, sem þarna dó úr ofkæl-
ingu sem sennilega hafði leitt til hjarta-
áfalls, var réttilega einn af kyndurum 
Bosniu. Sem slíkur hafði hann verið 
léttklæddur þegar hann flúði frá borði. 
Hann varð fyrsti skipverji af venjulegu 
flutningaskipi sem lét lífið af völdum 
hernaðaraðgerða á hafi úti í þessari 
styrjöld. Þeir áttu eftir að verða margir 
fleiri áður en yfir lyki í þeim hildar-
leik. Norskt tankskip kom aðvífandi 
enda sást reykurinn frá hinu logandi 
flutningaskipi langt að og menn vildu 
eðlilega bjóða fram aðstoð sína. Norð-
menn voru hlutlaus þjóð. Prien fékk 
skipstjóra norska skipsins til að taka 
við skipbrotsmönnunum af Bosniu og 
flytja þá til lands. Um leið sást síðasti 
maðurinn stökkva í sjóinn frá Bosniu. 
Þetta var skipstjórinn. Hann hafði orðið 
eftir um borð til að eyða öllum pappírum 

svo að þeir féllu ekki í hendur Þjóðverja. 
Prien taldi nú skipstjóra norska skipsins 
á annan greiða. Það var að senda björg-
unarbát eftir manninum. Þegar það hafði 
verið gert og norska skipið haldið för 
sinni áfram lét Prien loks skjóta tund-
urskeyti í breska flutningaskipið svo 
það sökk. 

Þeir höfðu aldrei skotið svona vítisvél 
að skipi fyrr. Höggdofa horfðu þeir á 
sprenginguna sem varð þegar tundur-
skeytið hæfði Bosniu litlu og reif skipið 
nánast í tvennt áður en flakið sökk á 
fáum sekúndum og eftir varð brak á yfir-
borðinu og reykur yfir haffletinum. Þeir 
vissu að tundurskeytin þeirra voru öflug 
vopn. Þó höfðu þeir ekki ímyndað sér að 
eyðileggingarmáttur þeirra væri svona 
yfirþyrmandi fyrr en þeir sáu þetta. 

Aðgerðinni var lokið. Áhöfn U47 
hafði grandað fyrsta skipinu. Þeir höfðu 
sömuleiðis fyrsta sinni orðið valdir að 
mannsláti þegar kyndarinn af Bosniu 
gaf upp öndina. Hinir voru öruggir um 
borð í norska skipinu fyrir tilstilli Þjóð-
verjanna. Hér hafði þó öllum gildandi 
alþjóðareglum um kafbátahernað verið 
fylgt út í ystu æsar. Það yrði ekki hægt 
að klaga upp á neinn og allra síst Þjóð-
verja. Hvað sem segja mátti um vopnaðar 
árásir á varnarlaus kaupskip höfðu þeir 
fylgt reglum stríðsins. En þeir gátu ekki 
slórað yfir þessu. Nú reið á að koma sér 
burt áður en flugvélar og/eða herskip 
óvinarins kæmu á vettvang. 

Þetta reyndist skynsamleg ákvörðun. 
Tveimur tímum síðar sáu þeir til flug-
véla og köfuðu. Rétt á eftir birtust þrír 
tundurspillar sem virtust franskir og 
stefndu beint á kafbátinn. Prien horfði 
á þá gegnum sjónpípu kafbátsins áður en 
hann fyrirskipaði köfun niður á meira 
dýpi. Þeir heyrðu hvernig tundurspill-
arnir sigldu yfir þeim og bjuggu sig undir 
að verða fyrir djúpsprengjuárás. Ekkert 
gerðist þó og hljóðin frá herskipunum 
fjarlægðust. Mennirnir á U47 höfðu 
velt því fyrir sér, hvernig upplifun það 
væri að vera neðansjávar í kafbát þar 
sem djúpsprengjur spryngju allt í kring 
og kannski nálægt bátnum. Þeir höfðu 
aldrei prófað þetta. Myndu allir hafa 
taugar til að þola slíkt? Þessi reynsla 
biði þó seinni tíma. Það rann upp fyrir 
þeim þennan dag að þrátt fyrir alla þá 
þjálfun sem þeir höfðu fengið var ótal 
margt sem þeir höfðu ekki reynt. Óttinn, 
eyðileggingin, dauðinn. Allt var þetta 
nýtt og framandi. Það var einfaldlega 
ekki hægt að skapa veruleika stríðsins 
við æfingar á friðartímum, alveg sama 
hvernig menn legðu sig fram. 

Magnús Þór Hafsteinsson hefur nú 
sent frá sér þriðju bók sína um sögu 
seinni heimsstyrjaldarinnar. 

Bókin Tarfurinn frá Skalpaflóa.

Eyja- og Miklaholtshreppur: 

Skólamál í brennidepli
Á fundi sveitarstjórnar Eyja 

og Miklaholtshrepps lögðu 
Halldór Jónsson og Gísli 

Guðmundsson, fulltrúar F-lista, 
Sveitarinnar, fram bókun vegna 
aðgerðarleysis meirihluta hrepps-
nefndar Eyja- og Miklaholtshrepps 
í málefnum leikskóladvalar Al-
exöndru Ástu og Bjarndísar Erlu, 
við Leikskóla Stykkishólms. „Er mér, 
Þresti Aðalbjarnarsyni, nauðugur 
sá kostur að flytja lögheimili mitt í 
annað sveitarfélag. Það er gert svo að 
dætur okkar muni njóti viðhlýtandi 
þjónustu sem við foreldrar þeirra 
teljum þeim fyrir bestu og byggt á 
áður framsettum rökum. Þar sem 
meðal annars er byggt á ítarlegum 
greinargerðum, semsveitarfélagið 
óskaði eftir. Þessar greinargerðir 
voru unnar af sérfræðingi á sviðileik-
skólabarna annarsvegar, Helgu Al-
exandersdóttur. leikskólastjóra við 
Laugarsól og Klöru Bragadóttur 
þáverandi sálfræðingi Laufgargerð-
isskóla. „

Í bókun oddvita, Eggerts Kjart-
anssonar, H-lista Betri byggð, á 
fundinum segir m.a. : „Þegar erindi 
foreldra um að fara í viðræður við 
Stykkishólmsbæ var til meðferðar 
hjá sveitarfélaginu var vandað til 
verka og hagsmunir sveitarfélags-
ins hafðir að leiðarljósi. Ljóst var 
að kostnaðurinn hefð orðið mikill 
og ef samið hefði verið við Stykkis-
hólmsbæ á þeim nótum sem sótt var 

um hefði skapast fordæmi sem leitt 
hefði til þess að ekki hefði verið hægt 
að halda úti leikskóla né grunnskóla 
með eðlilegum hætti. Vandalaust 
hefði verið að veita leikskólabörn-
unum vandaða og góða þjónustu 
hér í sveitarfélaginu. Í stað þess að 
vera með málefnalega og vandaða 
umræðu í hreppsnefnd um skólamál 
ákváðu fulltrúar F-listans í hrepps-
nefnd að fara þessa leið til að, sem að 
mínu mati veikja grunnstoðir okkar 
samfélags. Harma ég þessi vinnu-
brögð þeirra.“

Á fundinum var ákveðið að fast-
eignagjöld fyrir 2015, A og C, verði 
0,5 %, útsvarsprósentan 14,48%, laun 
oddvita 250.000 krónur og þóknun 
vegna hreppsnefndarfunda 15.000 
krónur og laun formanna nefnda 
13.000 krónur og nefndarlaun 
9.000 krónur. Lagt var fram bréf 
frá Gísla Guðmundsyni varðandi 
brunavarnir í Eyja- og Miklaholts-
hreppi, en Gísli óskaði eftir því að 
unnið verði að breyttu skipulagi við 
slökkvilið og farið verði í viðræður 
við Stykkishólm með fyrstu hjálp. 
Farið var yfir fund oddvita með Snæ-
fellsbæ, Borgarbyggð og Dalabyggð 
um eignarhald á Laugargerðiskóla. 
Oddvita var falið að halda áfram við-
ræðum og reyna að komast áfram 
með þessi mál. Farið yfir fund með 
Snæfellsbæ, Borgarbyggð og Ólafi 
Sveinssyni um ljósleiðaramál á 
sunnanverðu Snæfellsnesi. 

Fjallasýn er víða falleg í Eyja- og Miklaholtshreppi.

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

Eigum til reimar í miklu 
úrvali í flestar gerðir 
snjósleða og fjórhjóla.



Njóttu boltans - áfram Ísland

H5005 LÍNAN

100 CMR (riða) skjár.
Afspilun af USB.
T2 móttakari

32“  verð:   86.900.-
40“  verð:   99.900.-
48“  verð: 149.900.-

H6475 LÍNAN
 

400 CMR  skjár
Screen mirroring.
Upptaka og afspilun á USB
T2 móttakari

55“  verð:  269.900.-
65“  verð:  449.900.-

H6675 LÍNAN
 

600 CMR skjár 
með Micro dimming
Upptaka og afspilun á USB
T2 móttakari

48“  verð   199.900.-

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

Sem ungum dreng þótti einum þingmanni áramótin í bland vera þrungin 
trega. Ég tek undir það. Nú árið er liðið í aldanna skaut, var sungið og 
barnið sat eftir með þá hugsun að hið liðna væri okkur á einhvern hátt 

gengið úr greipum, glatað - kæmi aldrei til baka. Þessu fylgdi óútskýrð eftir-
sjá. En um leið var nýr forvitnilegur tími að hefjast. Áramót voru því í senn 
tími eftirsjár og eftirvæntingar. Fyrir nokkrum árum heyrði ég í erndindi 
skömmu eftir áramót um nýliðið ár, að það hefði verið gott ár. Verst hve illa 
hefði verið talað um það! 

Eftir því sem árin líða finnst mér það verða sífellt meira virði að staldra við 
þær stundir sem á einhvern hátt voru gefandi; þær stundir sem tilefni er til að 
tala vel um. Tíminn er  eins og tilveran öll, mælanlegur á mismunandi stikur. 
Hið liðna þarf ekki að vera okkur glatað þótt það hverfi í aldanna skaut, hið 
liðna getur lifað með okkur ef við teljum það þess virði að láta það lifa. Og að 
sjálfsögðu eigum við að varðveita minninguna um það sem vel hefur verið 
gert. Sú hugsun hefur vissulega jafnan verið sterk í íslenskri þjóðarvitund. 
,,Að fortíð skal hyggja ef frumlegt skal byggja, án fræðslu þess liðna sést ei 
hvað er nýtt,” kvað Einar Benediktsson í Aldamótaljóði sínu.

Segja má að nýtt ár byrji ekki tiltakanlega vel. Múslimskir öfgamenn fremja 
voðaverk í París og myrða blaðamenn á frönsku blaði, að talið er vegna 
birtingar skopteikninga. Þetta þola þessir öfgamenn ekki, og svara með 
blóðbaði. Fyrir nokkrum árum birti danska blaðið Jyllandsposten svipaðar 
teikningar og allt ætlaði um koll að keyra. Þetta er aðför að tjáningarafresli og 
ritfrelsi okkar blaðamanna sem og annara en það er þar með ekki sagt að mér 
detti í hug að birta þessar frönsku teikningar. Reynum heldur að leita sátta 
og friðar þó það kunni að reynast ýmsum erfitt, jafnvel hér á landi. Á síðasta 
ári var bygging mosku í Reykjavík heldur betur fréttamatur, en svo virðist 
sem nú sé með nýjum forsvarsmanni múslima hér á landi heldur rólegra í 
kringum áform um byggingu mosku.

En hvað boðar nýars blessuð sól?! Ég vil vera jákvæður og vona að hún boði 
hamingu og frið í brjóstum sem flestra landsmanna. Það er ekki jákvætt að 
stunda stöðugt gagnrýni á nánast allt sem sagt er og skrifað, þetta er löstur 
sem Íslendingar ættu að venja sig að mestu af. Auðvitað eru mannanna verk 
misjöfn, en er nauðsynlegt að gagnrýna allt, og það oft með heldur leiðinlegu 
orðbragði? Sumar minni útvarpsstöðvarnar hleypa slíkum gagnrýnisröddum 
að athugasemdalaust, og það er viðkomandi útvarpsstöð einfaldlega til vansa.

Á þessu ári verða liðin 100 ár síðan konur fengu kosningarétt Hvernig væri 
að kórar landsins minntust 100 ára afmælis kosningaréttar kvenna árið 
2015 í dagskrá á tónleikum vorið 2015 eða síðar á árinu? Velja baráttulög, 
kvennasöngva eða annað efni sem varðar kvennabaráttuna, lög eftir konur 
eða um konur og minna þannig á afmælið. Á síðasta kjörtímabili samþykkti 
Alþingi þingsályktun um að á árinu 2015 yrði haldið upp á 100 ára afmæli 
kosningaréttar kvenna. Megináherslan er lögð á að virkja grasrótarsamtök 
kvenna, jafnréttis- og félagasamtök og hvetja þau til að láta sig varða og styðja 
málefni kvenna og jafnrétti og efna í því skyni til atburða og verkefna til að 
minnast þeirra merku tímamóta sem kosningarétturinn markaði.

Sendi lesendum VESTURLANDS mínar bestu óskir með gleðilegt og frið-
sælt ár.

Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

Áramót og aldargamall 
kosningaréttur  
íslenskra kvenna

Leiðari

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

Fjölbrautaskóli Vesturlands:

Eyrún Eiðsdóttir hlaut 
viðurkenningu fyrir bestan 
árangur á stúdentsprófi
Fyrir jól voru 85 nemendur 

brautskráðir frá Fjölbrautaskóla 
Vesturlands á Akranesi og var 

um óvenjulega stóra útskrift að ræða. 
Dröfn Viðarsdóttir aðstoðarskóla-
meistari flutti annál haustannar 2014 
og Svana Þorgeirsdóttir nýstúdent 
flutti ávarp fyrir hönd útskriftarnema. 
Fyrir athöfnina spilaði fiðluflokkur frá 
Tónlistarskóla Akraness nokkur lög en 
hann var skipaður þeim Örnu Péturs-
dóttur, Hjördísi Tinnu Pálmadóttur, 
Hrefnu Berg Pétursdóttur og Ólafíu 
Laufeyju Steingrímsdóttur. Aðrir 
tónlistarmenn sem komu fram voru 
Hjördís Tinna Pálmadóttir, Sigurlaug 
Hjartardóttir, Margrét Brandsdóttir, 
Kristinn Bragi Garðarsson og Arnaldur 
Ægir Guðlaugsson nýstúdent.

Eyrún Eiðsdóttir hlaut viðurkenn-
ingu skólans fyrir bestan árangur á 
stúdentsprófi á haustönn 2014. Nokkrir 
útskriftarnemar fengu verðlaun og 
viðurkenningar fyrir góðan námsár-
angur og störf að félags- og menningar-
málum. Nöfn þeirra sem gáfu verðlaun 
eru innan sviga.
•	Adda	Malín	Vilhjálmsdóttir	fyrir	

ágætan árangur í dönsku (Danska 
sendiráðið) og fyrir störf að félags- 
og menningarmálum (Minningar-
sjóður Karls Kristins Kristjánssonar)

•	Agnieszka	Anna	M	Kowalczyk	fyrir	
ágætan árangur í hjúkrunargreinum 
(Rótarýklúbbur Akraness)

•	Aníta	Eir	Einarsdóttir	fyrir	ágætan	
árangur í líffræði (Elkem Ísland 
ehf.)

•	Arnaldur	Ægir	Guðlaugsson	fyrir	
ágætan árangur í ensku (Fjölbrauta-
skóli Vesturlands)

•	Arnar	Freyr	Sævarsson	fyrir	ágætan	
árangur í stærðfræði (Meitill og GT 
Tækni ehf.), í upplýsingatækni (Fjöl-
brautaskóli Vesturlands), í tungu-
málum (Omnis) og fyrir ágætan 
árangur í efnafræði og líffræði 

(Soroptimistasystur á Akranesi)
•	Einar	Jóel	Ingólfsson	fyrir	ágætan	

árangur í sérgreinum á námsbraut 
í vélvirkjun (Verkalýðsfélag Akra-
ness)

•	Eyrún	Eiðsdóttir	 fyrir	bestan	ár-
angur á stúdentsprófi á haustönn 
2014 (Fjölbrautaskóli Vesturlands), 
fyrir ágætan árangur í stærðfræði 
(Norðurál ehf.), í þýsku (Þýska 
sendiráðið) og í líffræði- og nátt-
úrufræðigreinum (Gámaþjónusta 
Vesturlands)

•	Freyja	Kristjana	Bjarkadóttir	fyrir	
störf að félags- og menningarmálum 
(Minningarsjóður Karls Kristins 
Kristjánssonar)

•	Guðlaugur	 Þór	 Brandsson	 fyrir	
ágætan árangur í stærðfræði 
(Skaginn og Þorgeir og Ellert)

•	Kristinn	Gauti	Gunnarsson	 fyrir	
störf að félags- og menningarmálum 
(Minningarsjóður Karls Kristins 
Kristjánssonar)

•	Kristrún	Haraldsdóttir	fyrir	ágætan	
árangur í þýsku (Þýska sendiráðið)

•	Magnús	Gunnarsson	fyrir	störf	að	
félags- og menningarmálum (Minn-
ingarsjóður Karls Kristins Kristjáns-
sonar)

•	Margrét	Helga	Isaksen	fyrir	störf	

að félags- og menningarmálum 
(Minningarsjóður Karls Kristins 
Kristjánssonar)

•	Salome	Jónsdóttir	fyrir	ágætan	ár-
angur í líffræði (Íslandsbanki)

•	Silja	Ósk	Björnsdóttir	fyrir	ágætan	
árangur í sérgreinum á sjúkraliða-
braut (Eymundsson á Akranesi)

•	Svana	Þorgeirsdóttir	fyrir	ágætan	
árangur í samfélagsgreinum (Fjöl-
brautaskóli Vesturlands)

•	Sævar	Berg	Sigurðsson	fyrir	ágætan	
árangur í íþróttum (Fjölbrautaskóli 
Vesturlands) og fyrir störf að félags- 
og menningarmálum (Minningar-
sjóður Karls Kristins Kristjáns-
sonar).
Hafdís Fjóla Ásgeirsdóttir skóla-

meistari ávarpi útskriftarnemendur í 
lokin, óskaði þeim gæfu og velfarnaðar 
og þakkaði þeim fyrir samveruna.

Nýr skólameistari
Sex umsóknir bárust um embætti 
skólameistara Fjölbrautaskóla Vestur-
lands sem auglýst var í haust. Mennta- 
og	 menningarmálaráðherra,	 Illugi	
Gunnarsson, hefur að fenginni um-
sögn skólanefndar skipað Ágústu Elínu 
Ingþórsdóttur	í	embætti	skólameistara	
skólans til fimm ára frá 1. janúar 2015.

Eyrún Eiðsdóttir ásamt Hafdísi Fjólu Ásgeirsdóttir, þáverandi skólameistara, 
við brautskráninguna frá Fjölbrautaskóla Vesturlands.

Ríkisstjórnin og læknar samstiga um 
uppbyggingu heilbrigðiskerfisins
Fulltrúar Læknafélags Íslands, 

Skurðlæknafélags Íslands og 
ríkisstjórnarinnar undirrituðu 

í síðustu viku sameiginlega yfirlýsingu 
um markvissa uppbyggingu heilbrigð-
iskerfisins. Með yfirlýsingunni vilja 
málsaðilar undirstrika mikilvægi heil-
brigðiskerfisins og styrkja enn frekar 
heilbrigðisþjónustu í landinu. Meðal 
helstu atriða í viljayfirlýsingunni er 
bygging nýs Landspítala og markviss 
endurnýjun tækjabúnaðar í heilbrigð-
iskerfinu, en hvoru tveggja er ætlað 
að bæta starfsaðstöðu heilbrigðis-
starfsfólks og þjónustu við almenn-
ing. Auknu fjármagni verður veitt til 
heilbrigðismála og breytingar gerðar í 
þeim tilgangi að auka skilvirkni í kerf-
inu. Þá er stefnt að aukinni samvinnu 
heilbrigðisstofnana og markvissari 

verkaskiptinu auk þess sem íslenska 
heilbrigðiskerfið á að verða samkeppn-
ishæft við það sem tíðkast annars staðar 
á Norðurlöndum. Fram fari heildstæð 
skoðun á skipulagi, uppbyggingu og 
fjármögnun heilbrigðiskerfisins. Opna 

þarf möguleika á fjölbreyttum rekstrar-
formum sem byggja á virkri þjónustu- 
og verkefnastýringu, skýrum gæða-
kröfum samhliða jafnræði í greiðslum 
óháð rekstrarformi. Vonandi ná þessi 
atriði einnig til landsbyggðarinnar. 

Fulltrúar Læknafélags Íslands, Skurðlæknafélags Íslands og ríkisstjórnarinnar 
undirrita sameiginlega yfirlýsingu.
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Fjárhagsáætlun 
Borgarbyggðar samþykkt
- þrátt fyrir tímabundna rekstrarerfiðleika þá er bjart framundan

Við fyrri umræðu um fjár-
hagsáætæun Borgarbyggðar 
lagði sveitarstjóri, Kolfinna 

Jóhannesdóttir, fram og kynnti tillögu 
að fjárhagsáætlun Borgarbyggðar og 
undirfyrirtækja 2015 ásamt tillögu að 
áætlun fyrir árin 2016 - 2018. Svohljóð-
andi tillaga var samþykkt samhljóða; 
„Sveitarstjórn samþykkir að álagning 
útsvars í Borgarbyggð á árinu 2015 
verði 14,52% af tekjum með fyrirvara 
um að framhald verði á bráðabirgða-
ákvæði við lög um tekjustofna sveitar-
félaga sem samþykkt var á síðasta ári. 
„Geirlaug Jóhannsdóttir Samfylkingu 
lagði fram eftirfarandi bókun; „Vinna 
við fjárhagsáætlun Borgarbyggðar fyrir 
árið 2015 hefur leitt í ljós nokkuð sem 
fulltrúar Samfylkingarinnar í sveitar-
stjórn hafa ítrekað vakið máls á bæði 
í bókunum og með greinarskrifum. 
Það er að rekstur sveitarfélagsins standi 
ekki styrkum fótum. Ábyrgð á núver-
andi fjárhagsstöðu ber fyrst og fremst 
fyrrum meirihluti Sjálfstæðisflokks og 
Vinstri grænna sem lokuðu augum og 
eyrum fyrir þessari staðreynd allt til 
loka síðasta kjörtímabils. Fjárhagsá-
ætlun sem hér er nú lögð fram til fyrri 
umræðu gerir ráð fyrir 230 milljóna 
króna taprekstri Borgarbyggðar á 
næsta ári. Hallarekstur undanfarinna 
tveggja ára, 42 milljónir árið 2013 og 
útkomuspá fyrir 2014 gerir ráð fyrir 
19 milljón króna taprekstri, leiðir til 
þess að sveitarfélaginu er skylt að skila 
rekstrinum á næsta ári með 60 milljón 
króna rekstrarafgangi vegna lagaskyldu 
um rekstrarjöfnuð á hverju þriggja ára 
tímabili. Verkefnið sem við blasir er því 
að sveitarstjórn þurfi á næstu fórum 
vikum að breyta þeim 230 miljóna 
króna halla sem hér er lagður fyrir 
fundinn - í 60 miljóna króna hagnað. 
Það er 290 milljóna viðsnúningur. Við 
undirrituð, fulltrúar Samfylkingar-
innar, höfum bent á hagræðingarleiðir 
til að ná niður skuldum sveitafélagsins 
með því að selja eignarhluta sveitarfé-
lagsins í Orkuveitu Reykjavíkur og/
eða Faxaflóahöfnum. Söluandvirðið 
verði nýtt til að greiða niður skuldir og 

lækka þannig fjármagnsgjöld, en þau 
eru áætluð eru á næsta ári áætluð 258,7 
milljónir. Slík ráðstöfun hefði í för með 
sér aðgerð sem tryggja myndi að ekki 
þurfi að ráðast að innviðum samfélags-
ins einn ganginn enn og skera niður 
þjónustu við börn, aldraða og aðra 
þá er reiða sig á aðstoð samfélagsins, 
ásamt því að hætta að sinna nauðsyn-
legu viðhaldi og nýframkvæmdum. Það 
er fullreynt að fara í slíkar aðgerðir án 
þess að aðrar skuldalækkandi aðgerðir 
komi til. 

Málefnasamningur Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknarflokks kveður 
m.a. á um að unnið verði markvisst 
að lækkun skulda sveitarsjóðs. Þrátt 
fyrir eftirgrennslan hefur ekki fengist 
upplýst með hvaða hætti sú vinna 
eigi að vera og ítrekum við því óskir 
okkar um að nýr meirihluti skýri fyrir 
sveitarstjórn og íbúum Borgarbyggðar 
með hvaða hætti því verður fylgt eftir. 
Við ítrekum jafnframt þá kröfu okkar 
að upplýsingar um fjárhag sveitarfé-
lagsins verði gerðar aðgengilegar á 
vef sveitarfélagsins, í því skyni gefa 
íbúum Borgarbyggðar tækifæri til að 
fylgjast náið með fjárhagnum. Þannig 
eykst kostnaðarvitund og eftirlit með 
fjármálum sveitarfélagsins. Fulltrúar 
Samfylkingarinnar eru eins og ávallt 
boðnir og búnir til þess að koma að 
þessari vinnu, enda verði unnið að 
heilindum að því krefjandi verkefni 
sem framundan er með hagsmuni 
sveitarfélagsins og allra íbúa þess að 
leiðarljósi.“

Björn Bjarki Þorsteinsson, forseti 
sveitarstjórnar lagði fram eftirfarandi 
bókun; „Meirihluti sjálfstæðismanna 
og framsóknarmanna í sveitarstjórn 
Borgarbyggðar leggur áherslu á að þrátt 
fyrir tímabundna rekstrarerfiðleika þá 
er bjart framundan. Við eigum gríðar-
legan mannauð í starfsfólki skólana 
okkar og annarra stofnana. Tækifæri 
sveitarfélagins eru óþrjótandi. Það er 
okkar metnaður að stefna að því að 
öllum mætti að styrkja fjárhagslega 
stöðu sveitarfélagsins, við höfum þegar 
hafið vinnu við að undirbúa aðgerð-

aráætlun þar sem áhersla verður á að 
leita leiða til að hagræða í rekstri án 
þess að það komi niður á grunnþjón-
ustu við íbúa, við leggjum áherslu á 
að styrkja lausafjárstöðu og til fram-
tíðar að greiða niður skuldir. Þannig 
er sveitarfélagið betur í stakk búið til 
að þjónusta íbúa sína og leggja grunn 
að vexti samfélagsins á metnaðarfullan 
hátt. Þessi vinna hefur verið kynnt og 
farið fram í samráði við alla í sveit-
arstjórn.“

Í samþykktri fjárhagsáætlun á fundi 
sveitarstjórnar 15. desember sl. er gert 
ráð fyrir að á árinu 2015 verði tekjur a 
og b hluta 3.281 milljónir króna, 3.415 
milljónir króna á árinu 2016, 3.556 
milljónir króna á árinu 2017 og 3.704 
millj á árinu 2018. Gert er ráð fyrir að 
rekstrarafgangur ársins 2015 verði 4,4 
milljónir króna, 33,5 milljónir króna á 
árinu 2016, 63,7 milljónir króna á árinu 
2017 og 93,7 milljónir króna á árinu 
2018. Til framkvæmda og fjárfestinga 
verður varið 102,5 milljónum króna 
árið 2015, 141 milljónum króna árið 
2016, 113,5 milljónum króna árið 2017 
og 110 milljónum króna árið 2018. Við 
umræðuna lagði Ragnar Frank Krist-
jánsson, Vinstri hreyfingunni – grænu 
framboði, fram breytingartillögu 
svohljóðandi sem var felld. „Rekstr-
arniðurstaða upp á 4,4 milljónir króna 
er of lítil miðað við það umfang sem 
sveitarsjóður hefur. Því er lagt til að 4 
ára framkvæmdaáætlun liður 1.0 verði 
endurskoðaður. Húsnæðismál, endur-
bætur á húsnæði Grunnskólans í Borg-
arnesi á árinu 2015 verði 30.000.000 
krónur. Árið 2016 39.000.000 krónur, 
árrið 2017 110.000.000 krónur, árið 
2018 110.000.000 krónur. Með því að 
fresta viðbyggingu skólans um 1 ár þá 
mun skuldastaða sveitarsjóðs batna 
og rekstrarniðurstaða lagast“ Fast-
eignaskattur verður af a-flokki 0,49% 
af	fasteignamati,	b-flokki	1,32%	og	af	c-
flokki 1,65%. Lóðarleiga verður 1,5% af 
fasteignamati íbúðarhúsalóða og 2,0% 
af fasteignamati annarra lóða. 

Í greinagerð meirihluta sveitar-
stjórnar segir m.a. ; „Stefnt er að 

hallalausum rekstri Borgarbyggðar 
árið 2015, reksturinn er eftir sem áður 
þungur og vega þar helst nýir kjara-
samningar. Rekstrarjafnvægi næst ekki 
á þriggja ára grunni eins og regluverk 
um fjármál sveitarfélaga gerir ráð fyrir 
og verður eftirlitsnefnd gert kunnugt 
um þá stöðu sem og um að unnið verði 
áfram að hagræðingu svo að rekstr-
arjafnvægi náist í lok árs 2015. Þegar 
hefur verið hafin vinna við að greina 
hagræðingarmöguleika í rekstri og 
heldur sú vinna áfram á árinu 2015. 
Árangur hefur náðst varðandi lækkun 
skulda á undanförnum árum og verður 
það haft að leiðarljósi áfram að halda 
skuldaviðmiði Borgarbyggðar vel undir 
150% markinu. 

Byggðaráð vill leysa hús-
næðismál Fjölsmiðjunnar  
í Borgarnesi
Á fundi Byggðarráðs Borgarbyggðar 

12. desember sl. var lögð fram kostn-
aðaráætlun vegna flutnings á gámum 
að Skallagrímsgötu 7 til að stækka 
aðstöðu fyrir tómstundaskólann. 
Byggðarráð samþykkti áætlunina og 
var verkefnastjóra framkvæmdasviðs 
falið að sjá um verkefnið. Byggðaráð 
samþykkti að fela sveitarstjóra að leysa 
tímabundið húsnæðismál fyrir þann 
hluta Fjöliðjunnar í Borgarnesi sem 
fellur undir hæfinguna. Á fund byggða-
ráðs mættu Kristján F. Axelsson for-
maður Upprekstrarfélags Þverárréttar 
og	Ingi	Tryggvason	lögfræðingur	til	
viðræðna um girðingarstæði í kringum 
Króksland í Norðurárdal. Landeigandi 
hefur lagt til að skipaður verði hópur í 
samræmi við girðingalög til að skera úr 
um ágreining um girðingarstæði. Skal 
einn fulltrúi vera skipaður af búnaðar-
samtökum, einn af sveitarfélaginu og 
einn af sýslumanni. Byggðarráð féllst 
á að farin verði þessi leið.

Strætóþjónusta aukin 
við íbúa Akraness
Þann 1. janúar sl. tóku gildi 

breytingar á akstursleið 
strætisvagns Akraness sem 

samþykktar voru í bæjarráði þann 
27. nóvember sl. Samkvæmt fyrr-
greindum breytingum verður ferða-
fjöldi aukinn um eina ferð. Tilgangur 
breytinganna er fyrst og fremst að 
bæta aðgengi íbúa að mikilvægri al-
mannaþjónustu sem er austast við 
Smiðjuvelli en núgildandi akstursleið 
strætisvagnsins liggur alllangt frá 
svæðinu. 

Akstursleiðirnar verða því tvær, 
annars vegar morgunferð frá kl. 07: 
10-9: 40 og hins vegar seinni ferð 
frá kl. 11: 15-17: 45. Breytingin á 

milli þessara akstursleiða felst í því 
að akstri í seinni ferð verður hætt 
um Jörundarholt, Suðurgötu og 
Vitateig en þess í stað ekið austur 
Þjóðbraut frá Esjutorgi og til baka. 
Einnig verður sú breyting á leiðinni 
að Akratorgi að ekið verður vestur 
Merkigerði að Vesturgötu og upp 
Skólabraut að Akratorgi. Á yfirlit-
skorti á heimasíðu Akraneskaup-
staðar eru akstursleiðirnar sýndar 
ásamt staðsetningu biðstöðva og 
hefur akstursleiðum verið skipt upp 
í tvo mislita leiðarhluta. Þá má einnig 
sjá tímatöflu vagnsins en áætlað er 
að hann sé á hverri stoppistöð á 30 
mínútna fresti. 

Það er ekki amarlegt að ferðast með svona vögnum.
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Mögnuð hrossakjöts- og sviðaveisla 
Söngbræðra í Reykholtsdal
- söngurinn göfgar, hann lyftir í ljóma lýðanna kvíðandi þraut

Karlakórinn Söngbræður í 
Borgarfirði hélt þjóðlega 
skemmti- og matarveislu í 

félagsheimilinu Logalandi í Reyk-
holtsdal í Borgarfirði sl. laugardag. 
Þar hljómaði ósvikið söngur vaskra 
Söngbræðra ásamt söng félaga í kór 
hestamannafélagsins Spretts í Kópavogi 
og Grundartangakórnum í Hvalfirði. 
Þá lék hljómsveit Söngbræðra undir í 
fjöldasöng. Matseðillinn var ekki síður 
af þjóðlegra taginu. Það voru norður-
þingeysk heit og köld svið frá Fjalla-
lambi á Kópaskeri og saltað hrossakjöt 
ásamt rófustöppu og kartöflumús, en 
hinn fallna reiðskjóta kallaði formaður 
Söngbræðra, Gunnar Guðmundsson, 
Blesa. . 

Á hverju ári er hross sérstaklega 
fellt í aðdraganda þessarar veislu og 
það matreitt samkvæmt kúnstarinnar 
reglum í tunnu. Hrossakjötið lagði 
Viðar Guðmundsson kórstjóri Söng-
bræðra til og kom það af Ströndum. 

Um aldir var það almennt viðhorf 
í íslensku samfélagi að algjört bann 
væri við því að leggja sér hrossa-
kjöt til munns. Þetta bann var tengt 
túlkun á Biblíunni, sem fól í sér að 
einungis mætti borða kjöt af klauf-
dýrum. Bannið við hrossakjötsáti var 
fornt en neysla þess var meðal annars 
notuð til að greina á milli heiðinna 
manna og kristinna í frumkristni 
á Norðurlöndum. Í fyrstu íslensku 
kristnilögunum er hrossakjötsát lagt 
að jöfnu við barnaútburð og skurð-
goðadýrkun. Viðbjóður manna á 
hrossakjöti var svo mikill að það eitt 
að handfjatla eða nýta sér hrossaslátur, 
án þess þó að borða það, var illa séð. 

Staða hestsins sem mikilvægs at-

vinnu- og samgöngutækis hefur að 
líkindum enn frekar styrkt bannið 
gegn hrossakjötsátinu. En hér á landi 
gegndi hesturinn mikilvægu hlutverki 
bæði við vinnu og flutninga allt fram 
á 20. öld. 

Til marks um það hve strangt for-
boðið gegn hrossakjötsáti var, má 
nefna að á 18. öld þegar tíðir harðinda-
kaflar gengu yfir landið, töldu margir 
kirkjunnar menn að neyð fólks og 
hungur nægði ekki sem afsökun fyrir 
neyslu hrossakjöts. Í einum ákafasta 
harðindakafla 18. aldar, sem stóð yfir 
á árunum 1754–1758, neyddust sumir 
landsmenn til að leggja sér hrossakjöt 
til munns. Í bók sinni Mannfækkun 
af hallærum tilfærir Hannes Finnsson 
Skálholtsbiskup dæmi um hrossa-
kjötsát landsmanna, í sömu andrá og 
hann getur um fjölgun þjófnaða. Þrátt 
fyrir neyð almennings, var andúðin 
á hrossakjötsáti það sterk og neysla 
þess talin svo stór siðferðisbrestur að 
mörgum prestum landsins stóð ekki á 
sama. Þeim bar að halda guðsorði og 
góðum siðum að almenningi og þó 
neyðin væri mikil var hrossakjötsátið 
svo alvarlegt afbrot að það var ekki látið 
óátalið. 

Jarðneskar leyfar Blesa smökkuðust vel.

Vaskir söngmenn í Söngbræðum gera hlé á eldhúsverkum og hlýða á söng 
gestanna úr Kópavogi og frá Grundartanga.

 Söngstjórar taka lagið. Þeir Viðar Guðmundsson, söngstjóri Söngbræða og atli Guðlaugsson söngstjóri sameiginlegt 
kórs Spretts og Grundartangakórsins takið lagið en aftan við þá eru Sprettarar og Grundartangakór.

Söngbræður þenja raddböndin.

Kátar konur bíða þess að snæða Blesa og þingeysk svið.
Hrífandi tvísöngur þeirra Gunnars Guðmundssonar og Snorra Hjaltasonar í 
Perlukafaranum hreif veislugesti.
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Veltan á fasteignamark-
aði stöðugt að aukast
Veltan á fasteignamarkaðnum 

í nóvembermánuði sl. nam 
25,4 milljörðum króna, en 

það er mesta velta frá efnahagshrun-
inu. Það þarf að fara aftur til október-
mánaðar 2007 til að

finna hærri velu í einum mánuði. 
Líkt og í október, þá jókst munur á 
ásettu verði fasteigna og raunverði 
þess samkvæmt verðsjá Þjóðskrár 
fyrir fjölbýli. Aftur á móti er þró-
unin ólík fyrir sérbýli, þar sem ásett 
verð hefur verið að fara niður fyrir 
raunverð bæði í Hafnarfirði og 
Kópavogi. Mesta framboð fasteigna 
í fjölbýli er að finna í Kópavogi, en 
hæsta fermetraverðið er miðsvæðis í 
Reykjavík, þar sem fermetraverðið er 
að meðaltali um 385 þúsund krónur, 
hæst í austurbæ Reykjavíkur, eða 442 
þúsund krónur. 

Er fasteignaverð  
orðið of hátt? 
Ef skoðuð er þróun veltu, fjölda samn-
inga og samhengi launa og fasteigna-
verðsþróunar, þá er markaðurinn enn 
sem komið er í nokkuð góðu jafnvægi. 
Ef litið er til sambands kaupmáttar 
launa og raunhækkun fasteignaverðs, 
þá hefur sú þróun þeirra haldist 

nokkuð vel í hendur undanfarin þrjú 
ár. Fyrir hrun hækkað raunverð fast-
eigna langtum meira en kaupmáttur 
launa gerði. Skýrðist það m.a. af miklu 
framboði lána þar sem skuldsetning 
var há. Eins og staðan er í dag, þá er 
verðbólgan lág í sögulegu samhengi 
ásamt því að vextir á óverðtryggðum 
lánum hafa lækkað í takt við stýrivexti. 
Staðan er því nokkuð hagstæð fyrir 
fasteignamarkaðinn á þessu nýbyrj-
aða ári, 2015. Greiningaraðilar eru að 
spá að fasteignaverð komi til með að 
hækka á bilinu 8,5 - 9,5% á árinu 2015. 
Ef ekki kemur til slaki í hagkerfinu líkt 
og nýlegar hagatölur um einkaneyslu 
sýna fram á ásamt því að kjarasamn-
ingar verði áfram á hóflegum nótum, 
þá ættu þessir þættir ásamt áhrif 
skuldalækkunar ríkisstjórnarinnar að 
leiða til áframhaldandi hækkunnar á 
fasteignaverði. Enn sem komið er, er 
ekkert sem segir að fasteignabóla sé 
að myndast, heldur frekar að mark-
aðurinn sé kominn í ágætis jafnvægi. 

Vonandi helst sú þróun á Vestur-
landi og annars staðar á landsbyggð-
inni í takt við þá þróun, þ. e. þar sem 
fasteignaviðskipti eru að einhverju 
marki, og marktæk. Upplýsingar eru 
fengnar frá Þjóðskrá Íslands. 

Breytingar á kaupmætti launa og fasteignaverðs

Ljósleiðaravæða á allt landið
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 

forsætisráðherra sagði í áramóta-
ávarpi sínu til þjóðarinnar að á nýju 
ári, þ. e. 2015, verði hafist handa við 
eitt stærsta framfaramál sem hægt er 
að ráðast í til þess að styrkja innviði og 
byggðir landsins. Hafin verði vinna við 
átaksverkefni við að ljósleiðaravæða 
allt landið, hvern einasta bæ, hvern dal 
og fjörð og tengja þannig landið allt við 
hraðbraut upplýsinga og samskipta. 

Ríkisstjórnin hyggst setja 300 millj-
ónir króna í verkið til hefja verkefnið 
og rætt er um að hringtengja Vest-
firðina. Þessi upphæð er þó aðeins 
dropi í hafið upp í heildarkostnaðinn 
við þetta gríðarlega umfangsmikla 
verkefni. 

Míla, sem á og rekur stærsta hluta 
fjarskiptainnviða landsins, mun 
taka þátt í þessu verkefni og því eru 
framundan mjög spennandi tímar 
í fjarskiptum landsmanna ef þetta 
gengur eftir því áður hafa heyrst viðlíka 
yfirlýsingar frá fyrri ríkisstjórnum sem 
reyndist svo vera orðin tóm. Nú reynir 
á að við þetta verði staðið af hálfu rík-

isstjórnarinnar, en margt fleira þarf að 
laga til þess að t.d. búseta á Vesturlandi 
jafnist á við sem best gerist á höfuð-
borgarsvæðinu. Ríkisútvarpið, sem á 
að vera örygissatriði ef t.d. nátúruham-
fariri skella á, heyrist víða ekki þegar 
ekið er um Vesturland, rafmagnsöryggi 
er alls ekki nógu gott og verður það 
ekki fyrr en einfasa rafmagn hverfur, 
vegakerfið þarf að laga og þannig mætti 
lengi telja. En er ekki best að halda í 
vonina? Líklega. 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson for-
sætisráðherra. 

Messað á nýársdag 
í Miklaholtskirkju
- eina messa ársins þar

Miklaholtskirkja er í Staðar-
staðarprestakalli og 
Miklaholt er er fyrrum 

prestssetur	í	Miklaholtshreppi.	Elzti	
máldagi kirkjunnar, líklega frá 1181, 
er enn til. Katólsku kirkjurnar á 
staðnum voru helgaðar Jóhannesi 
skírara og útkirkja var á Rauðamel 
ytri frá 1645. Kirkjan, sem nú stendur 
á Fáskrúðarbakka, var vígð 1936 og 
Miklaholtskirkja lögð af. Mörgum fell 
þessi ráðstöfun illa, svo að Magnús 
Sigurðsson, bóndi í Miklaholti, hafði 
forgöngu fyrir byggingu kirkju úr 
steinsteypu 1945. 

Messsað er árlega á nýjársdag í 

Mikluholtskirkju en þess utan aldrei 
annars á öllu árinu. 

Turninn og forkirkjan voru reist 
1961. Fáskrúðarbakkasöfnuður á og 
rekur kirkjuna. Í henni eru margir 

góðir gripir. Altari og prédikunar-
stóll eru úr gömlu kirkjunni og ýmsir 
gripir frá 18. öld. Númeratöfluna 
gerði líklega Sölvi Helgason 1844. 
Kurt Zier gerði altaristöfluna. 

Sr. Páll Ágúst Ólafsson á  Staðarstað er sóknarprestur. altaristaflan er eftir 
Kurt Zier.

Kirkjukórinn syngur við messuna á nýársdag.

Gestir þiggja kaffi og frábært meðlæti hjá Gyðu Valgeirsdóttur í Miklaholti.

Miklaholtskirkja. Kirkjugestir ganga til kaffisamsætis að Miklaholti.

Kirkjugestur af yngri kynslóðinni 
gerðist þreyttur og lagði sig meðan 
móðir hans söng í kirkjukórnum.

 Ingveldur Gestsdóttir á Kaldárbakka 
hefur sungið í kirkjukór í 60 ár. Það 
leika það væntanlega ekki margir 
eftir henni.
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„Þróun á veiðarfærum er mikilvægur 
þáttur í starfi netaverkstæða Ísnets. 
Þegar veiðarfæri er þróað, annað-
hvort frá grunni eða eldri gerðir 
veiðarfæra endurbættar, þá er í öll-
um tilfellum unnið með skipstjórum 
fiskiskipa annars vegar og birgjum 
félagsins hins vegar. Það er megin 
markmið okkar að prófa þau veiðar-
færi sem við þróum í tilraunatanki 
til að fá sem bestar niðurstöður um 
veiðarfærin áður en þau eru fram-
leidd í raunstærð,“ segja þeir Birkir 
Agnarsson framleiðslustjóri og Kári 
Páll Jónasson rekstrarstjóri hjá Ísneti 
en í október fór um 50 manna hóp-
ur frá Ísfelli til Hirtshals í Dan-
mörku þar sem ný dragnót og 
rækjutroll frá fyrirtækinu voru 
kynnt. Í hópnum voru innlendir og 
erlendir viðskiptamenn félagsins, 
ásamt fulltrúum frá Selstad, Mor-
gére og Garware Wall-Ropes og 

starfsmönnum Ísfells. Hægt er að 
segja að hópurinn hafi verið fjöl-
þjóðlegur þar sem gestir voru frá Ís-
landi, Grænlandi, Færeyjum, Dan-
mörku, Noregi, Frakklandi, Þýska-
landi, Kanada og Indlandi.

Ný dragnót lítur dagsins ljós
Starfsfólk Ísnets hefur undanfarna 
mánuði þróað nýja gerð dragnótar. 
Á meðan á þróunarferlinu stóð var 
verkefnið unnið í samstarfi við skip-
stjóra á dragnótabátum. Megin 
markmiðið var að hanna alhliða 
dragnót sem væri létt í drætti og fari 
vel í sjó. „Í hönnuninni var lögð 
áhersla á góða lárétta og lóðrétta 
opnun, styrk og góða endingu sem 
og einfaldleika í allri meðhöndlun. 
Meðal nýjunga í dragnótinni er ný 
gerð af neti frá Garware sem heitir 
SNG. Netið er ný kynslóð af Safír 
neti sem er mun sterkara og nún-

ingsþolnara en hefðbundið PE net. 
Með þessu neti er hægt að hafa efnið 
grennra án þess að skerða styrk og 
endingu. Þá var möskvastærð einnig 
breytt frá hefðbundnum dragnótum 
til þess að létta hana í drætti og gera 
hana fisknari,“ segir Birkir en meðal 
annarra nýjunga má nefna breyting-
ar á lögun á dragnótinni, fiskilínu, 
höfuðlínu og fótreipi.

„Viðbrögð skipstjóra, sem voru 
viðstaddir tankprófun á dragnótinni, 
voru strax jákvæð og nú þegar er bú-
ið að panta hjá okkur dragnætur af 
þessari gerð. Það var samdóma álit 
viðstaddra að um vel heppnaða 
hönnun væri um að ræða sem von-
andi á eftir að skila sér í auknu og 
hagkvæmara fiskiríi,“ segir Birkir.

 
Ísnet 2967 Lukkutroll 

Á undanförnum árum hefur Ísnet 
unnið að þróun á svokölluðu Luk-
kutrolli til rækjuveiða í samstarfi við 
Ómar Þorleifsson, skipstjóra á Sig-
urborgu SH frá Grundarfirði. Sigur-

borgin hefur notað Lukkutroll frá 
árinu 2005 með ýmsum breytingum 
sem gerðar hafa verið frá upphaflega 
trollinu sem var 2512 möskva.

Nýjasta útfærslan af trollinu var 
svo skoðuð í áðurnefndri tankferð til 
Hirtshals en um er að ræða 2967 
möskva troll og segja þeir Birkir og 
Kári að mönnum hafi borið saman 
um að trollið liti mjög vel út í 
tanknum. Lukkutrollið hefur lengst 
af verið eingöngu úr Safírneti, en í 
nýja trollinu er auk þess notað 
hnútalaust Dyneema net til að létta 
það enn frekar í drætti. Í upphafi var 
Lukkutrollið tveggja grandara og er 
það ennþá valmöguleiki þó nýjasta 
útgáfan sé þriggja grandara.

„Ísnet kynnti þetta troll á síðasta 
ári fyrir öðrum viðskiptavinum og 
hafa nokkur slík verið afhent undan-
farið, bæði úr Safírneti, Dyneema og 
einnig venjulegu PE neti. Kúlurnar, 
sem við mælum með á trollið, eru 
svokallaðar Hydro kúlur frá Castro á 
Spáni sem er nýjung hjá Ísneti. Þær 
líta út eins og golfkúlur á yfirborð-
inu og eru hannaðar til að veita 
minna togviðnám.

Þess má geta að trollið hefur ekki 
einungis gefist vel við rækjuveiðar 
heldur veiðir það grálúðu einnig vel 

en núorðið má hirða þann fisk sem 
kemur í rækjutroll með svokölluð-
um yfirpoka. Það má því segja að 
Lukkutrollið sé alhliða troll sem tek-
ur bæði hátt og breitt og hægt er að 
fá í öllum stærðum,“ segir Kári.

Ísnet 4200 Gigantus 
„breiðskafa“ til rækjuveiða 

Gigantus troll er einnig nýjung frá 
Ísneti og var það hannað í samstarfi 
við Selstad í Noregi. Meginmark-
miðið við hönnunina segja Birkir og 
Kári að hafi verið hönnun á trolli 
sem væri fyrst og fremst breitt og 
létt í drætti en þyrfti ekki að taka 
neitt sérstaklega hátt.

„Ísnet hefur þegar framleitt tvö 
Gigantus troll fyrir grænlenska 
rækjutrogarann Qaqqatsiaq og þau 
voru að stærstum hluta gerð úr Saf-
írneti en þó var notað hnútalaust 
Dyneema í hluta af yfir- og hliðar-
byrðum. Qaqqatsiag hefur náð góð-
um árangri með þessi troll og en 
skipið dregur tvö 3960 möskva troll. 
Við veiðarnar hafa bæði verið notað-
ir hefðbundnir botntrollshlerar eða 
flottrollshlerum.“

isfell.is 

Fylgst með prófunum á Lukkutrolli í tanknum í Hirtshals og áhuginn leynir sér ekki. 

Rækjutroll Gigantus, 4200 möska. 

Dragnót, 38 faðma.

Rækjutroll (Lukkutroll), 2967 möskva. 

Dragnót, 38 fm í köstun. 

Ísnet:

Ný hönnun á dragnót og Lukkutroll

SKEIFAN 3E-F · SÍMI 581-2333 · FAX 568-0215 · WWW.RAFVER.IS

Háþrýstidælur
Vinnuþjarkar ætlaðir til
        daglegra nota

HD 10/25-4 S
■  Vinnuþrýstingur
    30-250 bör
■  500-1000 ltr/klst

■  Stillanlegur úði
■  Sápuskammtari
■  Túrbóstútur + 50%

HD 6/16-4 M

HD 6/16-4 MX
■  Vinnuþrýstingur
    30-160 bör
■  230-600 ltr/klst
■  15 m slönguhjól

■  Stillanlegur úði
■  Sápuskammtari
■  Túrbóstútur + 50%
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Styrkur úr Líknar- og 
hjálparsjóði Landssam-
bands lögreglumanna
Landssamband lögreglumanna 

hefur fært Kristni Frey Þórssyni 
og fjölskyldu hans veglegan 

styrk, en peningarnir koma úr Líknar- 
og hjálparsjóði Landssambandsins. 
Lögreglumenn greiða í sjóðinn mánað-
arlega, en þeir selja líka merki og kort í 
fjáröflunarskyni. Sjóðurinn var stofn-
aður árið 1992 og samtals hafa á annað 
hundrað aðilar, bæði einstaklingar og 

ýmiss samtök, notið góðs af og sannar-
lega hefur styrkur úr sjóðnum komið 
þeim öllum vel enda aðstæður hjá fólki 
oft mjög erfiðar. 

Kristinn Freyr, sem er þrítugur 
sjómaður, missti konuna sína, Ólöfu 
Birnu Kristínardóttur, 32 ára, í byrjun 
september, en hún var með hormóna-
tengdan sjúkdóm. Dætur þeirra eru 
Kristín Helga, 3 ára og Ólöf Erla1, árs. 

Kristinn Freyr með Benedikt Lund og Gissuri Guðmundssyni frá Líknar- og 
hjálparsjóðnum ásamt Ásdísi Haraldsdóttur lögreglumanni, en hún er stjúp-
systir Kristins Freys.

Aflaverðmæti  
HB Granda 15,2  
milljarðar króna
Afli skipa HB Granda var 

152.500 tonn á nýliðnu ári 
og aflaverðmætið var tæpir 

15,2 milljarðar króna. Þetta er nokkur 
samdráttur frá árinu á undan en þá var 
aflinn rúmlega 188.200 tonn að verð-
mæti rúmlega 16,8 milljarða króna. 
Skýringin á minni afla og lægra afla-
verðmæti er fyrst og fremst að leita í 
samdrætti í kvóta á helstu uppsjávar-
fisktegundum. Loðnuvertíðin var vart 
svipur hjá sjón miðað við árið á undan 
og þá voru aflaheimildir í norsk-ís-
lensku síldinni skertar töluvert á milli 
ára. Frystitogurum félagsins fækkaði 
um tvo. Venus HF var seldur úr landi 
og Helgu Maríu AK var breytt í ísfiskt-
ogara. Afli og aflaverðmæti frystitogar-
anna dróst því saman á meðan aukning 
varð hjá ísfisktogurunum. 

HB Grandi hf. er eitt stærsta sjáv-
arútvegsfyrirtæki á Íslandi og hefur 
skipað sér í fremstu röð fyrirtækja á 
sínu sviði. Reynsla og þekking í nýtingu 
auðlindar og framleiðslu sjávarafurða 
endurspeglast í öllu starfi HB Granda. 

Lögð er rík áhersla á háþróaða tækni 
við veiðar og vinnslu og stöðuga þróun 
framleiðslunnar. Fyrirtækið framleiðir 
verðmæta gæðavöru úr fersku hráefni 
sem aflað er úr hafinu við Ísland. 
Lögð er áhersla á góða umgengni um 
auðlindina og ábyrgar fiskveiðar. HB 
Grandi stundar veiðar og vinnslu á 
bolfiski og uppsjávarfiski. Hjá fyrir-
tækinu vinna rúmlega 900 starfsmenn 
til sjós og lands. Afurðirnar eru seldar 
víða, en helstu markaðirnir eru Evrópa, 
Norður-Ameríka og Asía. HB Grandi 
rekur fiskiðjuver í Reykjavík, Akra-
nesi og á Vopnafirði. Þar er lögð mikil 
áhersla á framleiðslu lausfrystra flaka 
og flakastykkja úr karfa, þorski, ufsa og 
ýsu. Fyrirtækið framleiðir einnig fersk 
kæld flök sem send eru samdægurs 
með flugi á markaði í Evrópu. Vinnslu-
ferlið gengur hratt og örugglega fyrir 
sig og kaupandinn getur treyst því að 
um er að ræða gæðavöru sem fengið 
hefur bestu fáanlegu meðferð á öllum 
stigum enda er íslenskur fiskur á 
heimsmælikvarða. 

Ingunn aK-150, eitt skipa HB Granda.

Kristján Guð-
mundsson nýr 
forstöðumaður 
Markaðsstofu 
Vesturlands

Kristján Guðmundsson hefur 
tekið við starfi forstöðumanns 
Markaðsstofu Vesturlands á 

Hyrnutorgi í Borgarnesi. Markaðs-
stofan sinnir markaðssetningu ferða-
þjónustunnar í landshlutanum. Krist-
ján er menntaður ferðamálafræðingur 
og hefur unnið hjá Markaðsstofunni í 
tæp tvö ár. Hann tekur við starfinu af 
Rósu Björk Halldórsdóttur sem hefur 
gegnt stöðu forstöðumanns frá árs-
byrjun 2011. 

Íslensk knattspyrna 2014: 

Frábært uppflettirit um allt sem 
viðkemur íslenskri knattspyrnu

Allir þeir sem vilja fylgjast 
með íslenskri knattspyrnu 
þurfa að eiga frábæra bók 

Víðis Sigurðssonar blaðamanns 
um þessa vinsælustu íþrótt í heimi. 
Líka þeir sem hafa meiri áhuga á 
öðrum íþróttagreinum en vilja 
vera viðræðuhæfir um hvaðeina 
sem snertir íslenska knattspyrnu. 
Atli Guðnason FH og Sigrún Ella 
Einarsdóttir Stjörnunni átti flestar 
stoðsendingar í Pepsi-deildunum 
og fengu viðurkenningar fyrir það. 

Bókaútgáfan Tindur veitti 
jafnframt árleg heiðursverðlaun 
sín og þau hlaut að þessu sinni 
knattspyrnudeild Leiknis í Reykja-
vík fyrir frábæran árangur liðsins 
sem varð sigurvegari í 1. deild karla 
og leikur í fyrsta skipti í efstu deild 
á næsta keppnistímabili. Einnig er 
fjallað um aðrir deildir, m.a. um 
sigur ÍA í 1. deild karla sem leikur 
í efstu deild karla á næsta sumri. Víðir Sigurðsson með bókina góðu.

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

www.fotspor.is



Undirbúum okkur fyrir framtíðina, 
hleðslustöðvar fyrir rafbíla

www.reykjafell.is

ABL Sursum er fremstur í flokki hvað varðar 
hönnun og framleiðslu á hleðslustöðvum, 
þýsk gæðavara.
Ítarlegar upplýsingar eru að finna  
á heimasíðu Reykjafells.

Í framtíðinni mun fólk hugsa til núverandi jarðeldsneytis- 
véla líkt og við í dag hugsum til gufuvéla. 
Það mun rifja upp gamla góða tíma en þeir tímar  
verða liðnir og koma ekki aftur.
   „Elon Musk, Tesla“

Fáið fagmenn til að sjá um uppsetningu.
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Stórðjuskóli Norðuráls útskrifar 34 starfsmenn
Þrjátíu og fjórir nemendur út-

skrifuðust frá Stóriðjuskóla 
Norðuráls Á Grundartanga 

þann 15. desember sl. , sextán úr 
grunnnámi og átján úr framhalds-
námi, sem er fyrsti hópurinn sem 
útskrifaður er úr framhaldsnámi 
en Stóriðjuskóli Norðuráls hefur 

verið starfræktur frá árinu 2012. Til-
gangur námsins er meðal annars sá 
að auka verðmætasköpun og styrkja 
samkeppnisstöðu fyrirtækisins, auka 
öryggi starfsfólks við vinnu, og efla 
starfsánægju og samskiptahæfni. Lögð 
er áhersla á að nemendur tileinki sér 
færni í að afla og miðla upplýsingum 

og að þeir efli sjálfstraust sitt og 
lífsleikni. 

Stóriðjuskólinn hefur 
hvatt til frekara náms
Stóriðjuskóli Norðuráls virðist hafa 
hvatt starfsfólk til frekara náms. Stór 
hluti nemenda sem hafa útskrifast 

úr grunnnámi sækja um inngöngu 
í framhaldsnám Stóriðjuskólans. 
Þá eru dæmi um að fyrrverandi og 
núverandi nemendur hafi farið í 
trésmíði, rafvirkjun, vélvirkjun og 
almennt bóknám. Þá virðast nem-
endur einnig hafa hvatt vini og félaga 
innan fyrirtækisins til að fara í nám 

eða halda áfram námi. Norðurál er í 
samstarfi við Símenntunarmiðstöð-
ina á Vesturlandi og Fjölbrautarskóla 
Vesturlands um námið, en auk þess 
koma sérfræðingar frá Norðuráli að 
kennslunni. 

útskriftarhópur úr grunnnámi. alexander Högnason, arnar Baldvinsson, Ásgeir Þór Ólafsson, Björn 
Orri Sveinsson, Elías Hilmar Utley, Erlendur Jón Ólafsson, Eva Ósk Gísladóttir, Fanney Karlsdóttir, 
Geir  Geirsson, Gunnar Ásgeir Gunnarsson, Heiðar Ingi Marinósson, Hrólfur Árni Borgarsson, 
Ingimundur Pétur Guðnason, Jakob Ingi Helgason, Sigurbjörg Jenný Sigurðardóttir og Örn Már 
Guðjónsson. Með þeim eru ragnar Guðmundssyni forstjóri norðuráls, Gunnar Guðlaugsson fram-
kvæmdastjóra norðuráls á Grundartanga og Harpa B. Guðfinnsdóttur fræðslustjóra norðuráls.

útskiftarhópur úr framhaldsnámi. Árni Magnús Björnsson, Bjarki Georgsson, Frantz adolph 
Pétursson, Gunnar Birgir Ólafsson, Gunnar Sigurðsson, Hlynur aðalsteinn Gíslason, Jón Gunnar 
Kristinsson, Kristmundur Einarsson, Kristvin Bjarnason, Magnús Már Haraldsson, Páll Halldór 
Sigvaldason, Pétur Þór Brynjarsson, ragnar Bergþór Sigurðsson, ragnar Jón Ólafsson, Sigurður 
arnar Árnason, Sveinn Bjarni Magnússon, Sæunn Kolbrún Guðmundsdóttir og Þorgrímur V. 
Guðbjartsson. Með þeim eru sömu yfirmenn norðuráls og með útskriftarhópi úr grunnnámi.
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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 

 Lífstíðareign!

Tilboðsverð kr. 105.622
Með fylgir Vitamix sleif  
drykkjarmál og svunta 
Fullt verð kr. 124.262

Meira en bara  
blandari!

Frábær gjöf fyrir dömur 
á öllum aldri. 

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

Verð: 3390 kr. og 
3190 (barnastærð 3-9 ára)

Frábær gjöf fyrir dömur 
á öllum aldri. 

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

Verð: 3390 kr. og 
3190 (barnastærð 3-9 ára)

Útsölustaðir Vesturlandi:
Íþróttamiðstöðin Borgarnesi  
og apótek Vesturlands Akranesi.

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

15.  Janúar 201512

ÚTÓN fær styrk til þátttöku 
á Eurosonic í Hollandi
Ríkisstjórnin hefur ákveðið að 

veita ÚTÓN, útflutningsskrif-
stofu íslenskrar tónlistar, 12 

milljóna króna fjárstyrk af ráðstöf-
unarfé sínu til að mæta kostnaði vegna 
þátttöku	Íslands	á	Eurosonic-tónlist-
arhátíðinni í þessum mánuði. Gróska 
íslensks tónlistarlífs hefur verið mikil 
á undanförnum árum og hefur hún 
vakið verðskuldaða athygli erlendis. 

Um miðjan þennan mánuð verður 
Eurosonic-tónlistarhátíðin	 haldin	
í Hollandi, sem er stærsta slík hátíð 
sem haldin er í Evrópu, og verður Ís-
land í öndvegi á hátíðinni. Í samræmi 
við það taka óvenju margar íslenskar 
hljómsveitir og listamenn, alls 19 tals-
ins, þátt í hátíðinni að þessu sinni fyrir 
milligöngu Útón, útflutningsskrifstofu 
íslenskrar tónlistar. Sérstök umfjöllun 

verður um íslenska tónlist á hátíðinni 
m.a. með sérstökum viðburðum og 
pallborðum. 

Umtalsverður kostnaður fylgir svo 
umfangsmikilli þátttöku af hálfu Ís-
lands á tónlistarhátíðinni. Mikilvægt er 
að styðja við þennan stóra vaxtarsprota 
íslenskrar menningar og því ákvað rík-
isstjórnin að veita sérstakan fjárstyrk 
til verkefnisins af ráðstöfunarfé sínu. 

Sundmaðurinn Ágúst Júlíusson 
íþróttamaður Akraness 2014
Kjöri íþróttamanns Akraness 

árið 2014 var lýst sl. laugar-
dag eftir að álfabrennu og ára-

mótsöng lauk vestan íþróttavallarins. 
Kjörið fór hins vegar fram í íþrótta-
húsinu að Jaðarsbökkum. Glæsilegur 
hópur fékk tilnefningu í kjöri íþrótta-
manns ársins á Akranesi en það var 
sundkappinn Ágúst Júlíusson sem fékk 
Friðþjófsbikarinn og titilinn Íþrótta-
maður Akraness 2014. Ágúst hefur 
stundað sund frá unga aldri og margoft 
orðið Íslandsmeistari og margoft hefur 
hann verið valinn til keppni erlendis 
fyrir Íslands hönd á sínum sundferli. 
Hann varð tvöfaldur Íslandsmeistari í 
50m og 100m flugsundi á árinu.

Annar í kjörin varð badmintonmað-
urinn Egill G. Gunnarsson. Egill er í 
A-landsliði Íslands og keppir fyrir ÍA 
í meistaraflokksmótum. Í þriðja sæti 
var kylfingurinn Valdís Þóra Jónsdóttir. 
Valdís Þóra hefur verið í hópi fremstu 
kylfinga landsins undanfarin ár og 
hefur verið atvinnukylfingur undan-
farin misseri. Eftirfarandi íþróttamenn 
voru tilnefndir af sínum félögum að 
þessu sinni:
•	Badmintonmaður	ársins:	Egill	G.	

Guðlaugsson 
•	Fimleikakona	 ársins:	Ragna	Dís	

Sveinbjörnsdóttir 
•	Hestaíþróttamaður	ársins:	Svandís	

Lilja Stefánsdóttir 
•	Hnefaleikamaður	 ársins:	 Guð-

mundur Bjarni Björnsson 
•	Íþróttamaður	Þjóts:	Sigurður	Smári	

Kristinsson 
•	Karatekona	ársins:	Elsa	María	Guð-

laugsdóttir 
•	Kylfingur	ársins:	Valdís	Þóra	Jóns-

dóttir 
•	Keilumaður	ársins:	Skúli	Freyr	Sig-

urðsson 
•	Knattspyrnumaður	ársins:	Garðar	

Bergmann Gunnlaugsson 
•	Knattspyrnukona	 ársins:	Maren	

Leósdóttir 
•	Knattspyrnumaður	Kára:	Ragnar	

Már Viktorsson
•	Kraftlyftingamaður	ársins:	Einar	

Örn Guðnason 
•	Körfuknattleiksmaður	 ársins:	
Zachary	Jamarco	Warren	

•	Sundmaður	ársins:	Ágúst	Júlíusson	
•	Vélhjólaíþróttamaður	ársins:	Björn	
Torfi	Axelsson

Sturlaugur Sturlaugsson 
gerður að heiðursfélaga ÍA
Á kjöri íþróttamanns Akraness var 
Sturlaugur Sturlaugsson fráfarandi 

formaður ÍA sæmdur gullmerki banda-
lagsins fyrir áratuga löng störf hans í 
þágu ÍA. Sturlaugur hóf feril sinn sem 
sundmaður hjá Sundfélagi Akraness 
og varð seinna þjálfari félagsins. Þá var 
hann formaður Sundfélags Akraness á 
árunum 1983-1990. Í kjölfar þess var 
Sturlaugur kosinn í framkvæmdastjórn 
Íþróttabandalags Akraness og þar af 

formaður ÍA samfellt í 15 ár, frá 1999 
- 2014. Sturlaugur hefur unnið ómet-
anlegt starf fyrir ÍA og verið ötull 
baráttumaður fyrir bættri aðstöðu til 
íþróttaiðkunar á Akranesi. Fyrir það 
er íþróttahreyfingin á Akranesi þakk-
lát og veitir Sturlaugi gullmerki ÍA og 
sæmdarheitinu heiðursfélagi ÍA.

Ágúst Júlíusson með Friðþjófsbikarinn.

Sturlaugur Sturlaugsson ásam formanni Ía, Sigurði arnari Sigurðssyni og 
varaformanni Ía, Helgu Sjöfn Jóhannesdóttur.

Hópurinn sem fékk viðurkenningar. nokkrir voru fjarverandi, sumir við keppni.
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HVALUR HF.MáMá  bjóða þér/ykkur á    bjóða þér/ykkur á    

Kúnnakvöld íKúnnakvöld í  

Model Model gjafahúsgjafahús  
Fimmtudaginn 6.  nóvember 

KL: 19:00-22:00 

Fjöldinn allur af 
glæsilegum tilboðum.  

Svo er líka svo gaman.  

       Ekki missa af  þessu !!!  

 --1515--30 %30 %  

Súðarvogi 9 - Sími 553-3599 - 104 Reykjavík
www.taeknihf.is - taeknihf@taeknihf.is

Erum með ýmsar gerðir 
af hífibúnaði á lager
Brettaklafa - Lyftarbúr - Brettagálgi

Sérsmíðum einnig eftir þörfum
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Óskum öllum launþegum 
á Íslandi til hamingju 

með baráttudag verkalýðsins 
1. maí

GULLBERG
S E Y Ð I S F I R Ð I

GULLBERG
SEYÐISFIRÐI

GULLBERG
SEYÐISFIRÐI

GULLBERG
SEYÐISFIRÐI

GULLBERG
SEYÐISFIRÐI

GULLBERG
SEYÐISFIRÐI
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Ögurvík býður sjómönnum, 
starfsmönnum sínum, sem og 

öllum landsmönnum, 

gleðilegt ár.
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Helgi Guðjónsson íþróttamaður Borgarfjarðar 2014
Verðlaunaafhending vegna íþrótta-

manns Borgarfjarðar 2014 fór 
frám í Hjálmakletti, samkomusal 

Menntaskóla Borgarfjarðar, sl. laugardag. 
Það var Helgi Guðjónsson íþróttamaður 
úr Reykholti sem hlaut titilinn. VEST-
URLAND óskar Helga til hamingu. 11 
íþróttamenn voru tilnefndir en það voru: 
•	Aðalsteinn	 Símonarson.	 aksturs-

íþróttamaður
•	Atli	Steinar	Ingason,	hestamaður
•	Bjarki	Pétursson,	golfari
•	Brynjar	Björnsson,	dansari
•	Davíð	Ásgeirsson,	körfuknattleiks-

maður
•	Einar	Örn	Guðnason,	kraftlyftinga-

maður
•	Grímur	Bjarndal	Einarsson,	 frjáls-

íþróttamaður
•	Helgi	 Guðjónsson,	 knattspyrnu,	

körfuknattleiks og frjálsíþróttamaður
•	Konráð	Axel	Gylfason,	hestamaður
•	Tinna	Kristín	Finnbogadóttir,	skák-

kona

•	Viktor	Ingi	Jakobsson,	knattspyrnu-
maður

Í öðru sæti var Bjarki Pétursson 
golfari, í þriðja sæti Aðalsteinn Sím-
onarson akstursíþróttamaður, í fjórða 
sæti Brynjar Björnsson dansari og í 
fimmta sæti Einar Örn Guðnason 
kraftlyftingamaður. 

Aðrar viðurkenningar og verðlaun 
sem UMSB veitti við þetta tækifæri 
voru maraþonbikarinn sem veittur er 
fyrir besta tímann í maraþonhlaupi á 
árinu og var það Stefán Gíslason sem 
hlaut maraþonbikarinn 6. árið í röð. 
Einnig voru veittar viðurkenningar til 
þeirra íþróttamanna sem valdir voru 
í landslið á árinu og það voru þau; 
Bjarki Pétursson, Brynjar Björnsson, 
Daði Freyr Guðjónsson, Harpa Hilmis-
dóttir, Helgi Guðjónsson, Tinna Kristín 
Finnbogadóttir, Þorgeir Þorsteinsson 
og Einar Örn Guðnason. Við af-
hendinguna komu fram þrír nemendur 
úr Tónlistarskóla Borgarfjarðar og léku 

nokkur vel valin lög, en það voru þær 
Anna Þórhildur Gunnarsdóttir sem lék 
á píanó og Elínóra Kristjánsdóttir og 
Sóldís Fannberg Þórsdóttir sem léku 
á þverflautur. 

„Fótboltinn er í mestu uppáhaldi 
hjá mér af þessum þremur íþrótta-
greinum en ég hef verið að spila í 3. 
flokki með Fram í Reykjavík. Ég er nú 
að ljúka grunnskólanámi í 10. bekk 
á Klepsjárnsreykum en ég hugsa að 
ég fari til Reykjavíkur næsta vetur í 
framhaldsskóla og æfa einnig íþróttir. 
Ég veit hins vegar ekki enn hvaða skóla 
ég vel, „segir Helgi Guðjónsson, þessi 
efnilegi íþróttamaður úr Reykholtsdal. 

Æfingabúðir á  
Laugum í Sælingsdal
Góð þátttaka var í æfingabúðum á 
vegum SAM-Vest samstarfsins sem 
haldnar voru á Laugum í Sælings-
dal. SAM-Vest er samstarfsverkefni 
nokkurra héraðssambanda á Vestur-

landi og Vestfjörðum sem hefur það 
markmið að efla frjálsíþróttir á litlu 
svæðunum þar sem frjálsar hafa verið 
í lægð. Nú fjölgar þátttakendum með 
tilkomu samstarfsins. 

Æfingarnar hafa hingað til farið 
fram á höfuðborgarsvæðinu, Akranesi 
og Borgarnesi. SAM-Vest hefur fengið 
góða gestaþjálfara á æfingar en Hlynur 

Guðmundsson hefur verið mikill stuðn-
ingur hvað þjálfun og leiðbeiningar 
varðar. Dagskrá og skipulagning æfinga-
búðanna á Laugum var til fyrirmyndar 
og gekk vonum framar, sérstaklega í 
ljósi þess að þátttaka fór fram úr björt-
ustu vonum. Alls mættu 63 krakkar í 
æfingabúðirnar og börnin fóru heim 
með bros á vör. 

Dominosdeild karla: 

Snæfell kreisti fram 
sigur gegn Fjölni
Fjölnir tók á móti Snæfelli í Dom-

ino‘sdeild karla í körfuknattleik 
sl. laugardag og vann sigur 88-

84, eftir að Fjölni hafði leitt í hálfleik. 
Snæfellingar komust yfir þegar skammt 
var liðið af síðasta leikhluta og eftir 
æsispennandi lokamínútur tókst þeim 
að innbyrða 4ra stiga sigur sem ekki síst 
byggðist á góðri leikreynslu leikmanna. 
Snæfellsliðið lék alls ekki vel og geta freka 
þakkað afar lélegri skotnýtingu Fjöln-

isleikmanna sigurinn fremur en eigið 
ágæti. En stundum er afar sætt að fagna 
sigri þó hann sé kannski ekki mjög verð-
skuldaður. Sæfell er í 7. sæti deildarinnar 
en Fjölnir á botni deildarinnar með 4 stig, 
jafnir ÍR og Skallagrími að stigum en á 
toppinum tróna KR-ingar ósigraðir með 
ógnarsterkt lið. Stigahæstur Snæfellinga 
var	Christopher	Woods	með	24	stig	og	
tók hvorki meira né minna en 13 fráköst, 
það munar um minna. Sigurður Á. Þor-
valdsson skoraði 23 stig, aðrir minna. 

Íslandsmeistarar Snæfells gera það 
gott í Dominosdeild kvenna, eru efstar 
í deildinni með 28 stig og hafa aðeins 
tapað einum leik, unni Hauka í síðasta 
leik á Ásvöllum 72-61. Þær léku í gær, 
miðvikudag, gegn KR í Stykkishólmi. 

Lífróður hjá Skallagrími
Skallagrímur lék við Keflavík í Dom-
inosdeild karla og fór leikurinn fram 
í Keflavík. Keflavík vann 78-75. 
Skallagrímur berst harðri baráttu fyrir 
veru sinni í deildinni, en næsti leikur 
Borgnesinganna er gegn Grindavík í 
Borgarnesi í kvöld, fimmtudag 15. janúar. 

Framtíð háskóla í Borgarbyggð 
Ráðstefna föstudaginn 30. janúar  frá kl. 9:30 – 14:30 í Hjálmakletti

Ráðstefna um framtíð háskóla í Borgarbyggð verður haldin í Hjálmakletti í Borgarnesi, föstudaginn 
30. janúar næstkomandi. Ráðstefnan er haldin í samstarfi Borgarbyggðar, Háskólans á Bifröst, 
Landbúnaðarháskóla Íslands, Snorrastofu og Framfarafélags Borgfirðinga.
 
Á ráðstefnunni verður fjallað um framtíð háskóla í Borgarbyggð og hvernig styrkja megi starfsemi 
þeirra. Meðal gesta verður Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra. 

Dagskrá auglýst nánar síðar.

Framfarafélag
Borgfirðinga

Glæsilegur hópur borgfirskra íþróttamanna sem hlaut viðurkenningar UMSB. Helgi Guðjónsson er fyrir miðju með 
verðlaunagripinn fyrir framan sig.

Helgi Guðjónsson ásamt formanni UMSB, Sigurði Guðmundssyni. 

Sigurður Á. Þorvaldsson skoraði 23 
stig, var sívinnandi allan leikinn. 
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