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Matargjafir á Akranesi 
til þeirra bágstöddu
Er Ísland velferðarþjóðfélag en því 

er haldið fram af stjórnvöldum? Þá 
hljóta landsmenn almennt að hafa 

það gott, hvort sem það er af eigin hvötum 
eða þurfa til þess opinbera aðstoð. Margar 
ástæður geta legið til þess að fólk þarf að-
stoð til þess að lifa mannsæmandi lífi, og 
ef á Íslandi ríkir velferð eiga allir rétt á því. 
Svo er því miður ekki því allt of eiga vart til 
hnífs og skeiðar. Hjálparstofnun kirkjunnar 
safnar vörum og peningum og styrkir fólk 
í fjarlægum löndum, ekki síst í Afríku, en 
virðist að mörgu leiti ekki sjá eymdina hér 
heima. Stendur okkur ekki nær að hjálpa 
betur bágstöddum hér heima á Fróni? Því 
verður hver og einn að svara fyrir sig. 

Aníta Dögg Stefánsdóttir býr að Reyni-
grund 45 á Akranesi og stofnaði á síðasta ári 
facebook-síðu um matargjafir á Akranesi. 
Þar kemur m.a. fram að þörfin fyrir matar-
aðstoð er orðin gríðarlega mikil í landinu, 
og í engu samræmi við fullyrðingar um 
vaxandi hagsæld, minnkandi atvinnuleysi 
og aukna kaupgetu almennings. 

„Þessar matargjafir byrjuðu í Reykjavík, 
eru hér á Akranesi en hafa færst út um allt 
land. Mörgum finnst skammarlegt að þurfa 
að þiggja þessar matargjafir og ég reyni þá 
að koma mat til þeirra án þess að það veki 
athygli. Skagamenn hafa margir verið hjálp-
samir, kaupa í næstu búð í innkaupapoka 

helstu nauðsynjar og koma með pokann 
hingað til mín. Oftast eru þetta matvæli 
sem þola einhverja geymslu, einnig frysti-
vörur. Ég kem þessari gjöf áfram til þeirra 
sem helst eru hjálpar þörf, en flestir koma 
hingað til mín í Reynigrundina, svona einu 
sinni til tvisvar í mánuði. Stundum er bara 
um eina fjölskyldu að ræða, en stundum 
fleiri. Ég er viss um að fleiri eru hjálpar 
þurfi, en þetta er mörgum auðvitað feimn-

ismál, enginn vill vera í þessari aðstöðu að 
vera upp á aðra kominn og Akranes er ekki 
það stórt bæjarfélag að hér þekkja allir alla, 
eða nálægt því.“

Aðstoð frá  
Brekkubæjarskóla
Fyrir síðustu jól hafði Aníta Dögg ég sam-
band við fyrirtæki hér á Akranesi, aðal-
lega matvöruverslanir, og bað um aðstoð 
til handa þeim sem ekki gæti hjálparlaust 
haldið mannsæmandi jól. Svör voru á ýmsa 
vegu, sumir neituðu, aðrir tóku þokkalega í 
beiðnina en enn aðrir höfðu ekki fyrir því 
að svara beiðninni. Frá Brekkubæjarskóla 
barst hjálp úr nokkuð óvæntri átt, þar er 
dósa- og pakkamat hent skipulega þegar 
kemur að síðasta söludegi og boðist til að 
gefa hann. Því var tekið með þökkum, en 
Aníta Dögg segir að slíkur varningur sé 
ekkert verri þó eitthvað sé komið fram yfir 
síðasta söludag. 

„Það er auðvitað hægt að sækja um að-
stoð hjá kirkjunni en mér er sagt að það 
taki tvær vikur að afgreiða hverja beiðni. 
Það byggist á einhverju kerfi og skráningu 
sem mörgum sem ég hef talað við finnst 
allt of þungt í vöfum. Fyrir jólin eru aðrir 
að hjálpa til, t.d. Mæðrastyrksnefnd, enda 
er þörfin yfirleitt sýnu mest í desember-
mánuði,“ segir Aníta Dögg. 

aníta Dögg Stefánsdóttir ásamt eigin-
manninum Benedikt Eymarssyni, sjó-
manni á Ebba aK. Með þeim er annar 
tveggja yngstu fjölskyldumeðlimanna, 
tvíburinn Eymar, en bróðirinn Heiðar svaf 
inni í herbergi, alveg laus við að vekja 
athygli. 
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Grásleppuveiðar 
vottaðar í fyrsta skipti
Tún er faggild eftirlits- og 

vottunarstofa fyrir lífræna og 
sjálfbæra framleiðslu. Mark-

mið Túns er að veita gæðaþjónustu til 
framleiðenda í landbúnaði, sjávarút-
vegi og vinnslu náttúrulegra afurða. 
Tún er þróunarfélag í þágu almanna-
hagsmuna og vinnur að nýsköpun 
matvælaframleiðslu og náttúrunytja 
í samræmi við alþjóðlega staðla um 
tillitsemi við lífríki og náttúru. Sið-
fræði sjálfbærrar þróunar og heil-
brigðis allrar lífkeðjunnar eru megin 
leiðarljós í þjónustu Túns. Tún hefur 
aðsetur í Reykjavík en þjónar við-
skiptavinum óháð þjóðerni og starfar 
náið með sambærilegum vottunar-
stofum í öðrum löndum. 

Sjálfbærar fiskveiðar
Villtur fiskur í sjó og vötnum er tak-
mörkuð auðlind en endurnýjanleg 
ef aðgát er höfð við umgengni um 
hana og nýtingu. Gífurlegt álag hefur 
verið á marga nytjastofna og á sumum 
veiðisvæðum hafa veiðar hrunið um 
lengri eða skemmri tíma vegna of-
veiði. Vegna þessa hefur Matvæla- og 
landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóð-
anna (UN Food and Agriculture Org-
anisation - FAO) samið viðmiðunar-
reglur um sjálfbærar fiskveiðar (FAO 
Code of Conduct for Responsible 
Fisheries). Þær hafa síðan verið hag-
nýttar við þróun vottunarkerfa á borð 
við Marine Stewardship Council. Ís-
land á gríðarlegra hagsmuna að gæta 
að auðlindir hafsins séu sannanlega 
nýttar með sjálfbærum hætti. Mark-
aðir Íslendinga fyrir villtan fisk gera í 
vaxandi mæli kröfur um að fiskafurðir 
séu veiddar úr vottuðum sjálfbærum 
fiskistofnum. 

Grásleppuveiðar vottaðar
Nýlega var staðfest með afhendingu 
skírteinis frá Vottunarstofunni Tún 
til Vignis G. Jónssonar ehf. á Akranesi 
MSC vottun á grásleppuveiðum. Eins 
og með aðrar MSC vottanir á Íslandi 
heldur fyrirtækið Iceland Sustainable 

Fisheries (ISF) utan um skírteinið. Það 
veitir öllum hluthöfum þess rétt til að 
selja MSC vottaðar grásleppuafurðir, 
sem aflað hefur verið við veiðar báta 
með grásleppuleyfi. Vottunin verður 
vonandi til að auka eftirspurn frá Ís-
landi eftir grásleppu, hrognum og grá-
sleppukavíar. MSC vottun á íslenskum 
grásleppuveiðum hefur vakið nokkra 
athygli. Bæði er það vegna þess að 
veiðarnar hafa hvergi verið vottaðar 
áður, Ísland því fyrst veiðiþjóða, og að 
stjórnun veiðanna er ekki samkvæmt 
aflareglu. 

Samkvæmt reglum WWF (Aþjóða 
náttúruverndarsjóðurinn) viður-
kennir hann allar veiðar sem hafa 
verið vottaðar af MSC. Grásleppan 
ætti þar með að hverfa af válista WWF 
og eiga aftur greiðan aðgang í allar 
verslanir í Svíþjóð og Þýskalandi. 
Athygli vekur að aflaregla kemur 
ekki að stjórn grásleppuveiða, en 
þrátt fyrir það hafa veiðarnar öðlast 
vottun. Hún er því viðurkenning til 
grásleppukarla fyrir ábyrga nýtingu 
stofnsins og veiðarnar í heild. 

Landsamband smábátaeigenda 
hefur árlega sent sjávarútvegsráðherra 
tillögu um fjölda veiðidaga sem fé-
lagið byggir á fjölmörgum þáttum. 
Þar vegur mest niðurstaða úr víðtæku 
samráði við grásleppukarla um ástand 
og horfur. Þá hefur tillagan einnig 
tekið mið af markaðsástandi hvers 
tíma og áliti Hafrannsóknastofnunar 
á stærð stofnsins. Auk takmarkaðs 
fjölda daga er veiðunum stýrt með 
fjölda neta og stærð báta sem leiðir 
af því að veður hefur í meira mæli 
takmarkandi áhrif á það magn sem 
veitt er. 

Guðmundur Runólfsson 
hf. í Grundarfirði  
hlaut vottun
Vottunarstofan Tún hefur vottað að 
Guðmundur Runólfsson hf. uppfyllir 
rekjanleikakröfur Marine Stewardship 
Council, við vinnslu, geymslu og við-
skipti með fisk úr stofnum sem hafa 

sjálfbærnivottun MSC. Fyrirtækið 
hefur heimild til að vinna og versla 
með slægðan fisk, flök, marning og 
bita úr íslenskum þorski og ýsu, sem 
veidd eru af skráðum skipum innan ís-
lenskrar fiskveiðilögsögu. Afurðirnar 
eru seldar ýmist kældar eða frosnar og 
boðnar í blokkum, öskjum eða stórum 
kerjum. Til að viðhalda náttúrulegum 
eiginleikum þeirra afurða sem G. RUN 
framleiðir, ákvað stjórn fyrirtækisins 
að afurðir sem framleiddar eru hjá 
fyrirtækinu skuli ekki innihalda nein 
viðbætt aukefni. Ákvörðunin nær til 
allra aukefna, þar á meðal þau sem 
eru skilgreind í reglugerð um aukefni 
í matvælum nr. 285/2002 og viðauka 
II reglugerðarinnar. Í tengslum við 
ofangreint hefur G. RUN látið útbúa 
umbúðamerki sem dregur fram þá 
eiginleika að um náttúrulega afurð er 
að ræða, úr villtum fiskistofnum og 
sem inniheldur engin viðbætt aukefni. 

Gunnar Gunnarsson frá Vottunar-
stofunnar Túni og Eiríkur Vignisson 
frá Vigni G. Jónssyni ehf. á akranesi 
með staðfestingu á vottaðri grá-
sleppuveiðum fyrirtækisins. 

Umbúðamerki G. rUn í Grundarfirði

Grásleppukarlar 
í Kalmansvík
Við Kalmansvík norðan 

byggðarinnar á Akranesi er 
listaverk sem nefnt er „Grá-

sleppukarlar í Kalmansvík„og er eftir 
innfæddan Akurnesing, Jón Pétursson. 
Jón vann löngum sem vélvirki hjá Þor-
geir og Ellert hf. á Akranesi og Hval hf. 
í Hvalfirði. Hann var hagur til hugs 

og handa, átti auðvelt með að setja 
saman vísur og kvæði og var meðal 
annars hönnuðurinn og smiðurinn 
að gestabókarkössum þeim, úr ryðfríu 
stáli, sem er að finna á Geirmundar-
tindi og Háahnjúk á Akrafjalli. Grá-
sleppukörlunum var komið fyrir á 
þessum stað árið 2001. 

Listaverkið í Kalmansvík. 

Málverk af Sturlu Böðvarssyni 
afhjúpað í Alþingishúsinu
Þann 16. janúar sl. var afhjúpað 

í Alþingishúsinu málverk af 
Sturlu Böðvarssyni, fyrrverandi 

forseta Alþingis, að viðstöddum for-
seta Alþingis, Einari K. Guðfinnssyni, 
alþingismönnum, fjölskyldu Sturlu, 
fyrrum samþingsmönnum og fleiri 
gestum. Baltasar Samper listmálari 
málaði myndina og hefur henni verið 
komið fyrir í efrideildarsal. 

Sturla Böðvarsson var forseti Al-
þingis 2007 – 2009. Hann sat á Alþingi 
í 18 ár, frá maí 1991 til vors 2009. Hann 
var einn af varaforsetum þingsins á ár-
unum 1991–1999. Sturla hafði áður 
setið nokkur skipti á Alþingi sem vara-
maður en sem slíkur settist hann fyrst 
á þing í febrúar 1984. Sturla gegndi 
embætti samgönguráðherra árin 1999 
– 2007. 

Sturla Böðvarsson, fyrrverandi forseti alþingis, Einari K. Guðfinnssyni, forseti 
alþingis, og listamaðurinn Baltasar Samper við málverkið af Sturlu á alþingi.
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Þegar fjallað er um trúfrelsi sem mannréttindi , hliðstætt við fleiri frels-
isréttindi til dæmis málfrelsi, atvinnufrelsi og ferðafrelsi, er að minnsta 
kosti átt við að mönnum sé heimilt að iðka og aðhyllast hvaða trú sem 

er, skipta um átrúnað eða hafna öllum trúarbrögðum. Það síðasta er kannski 
ekki til, trúa ekki allir á eitthvað, jafnvel á gott veður, yfirnáttúrulega viðburði, 
framhaldslíf og fleira. Frelsisréttindi takmarkast af réttindum annarra manna. 
Ferðafrelsi felur í sér að ég má fara hvert á land sem er, en það þýðir ekki að 
ég megi stíga í blómabeð náungans og ganga á skítugum skónum gegnum 
íbúðina hans. Hér takmarkast ferðafrelsi mitt af eignarétti annars. Á svipaðan 
hátt takmarkast frelsi manna til að iðka trúarbrögð af réttindum annarra. 
Söfnuður má til dæmis hringja inn til messu en ekki er þar með sagt að hann 
megi framleiða hvað mikinn hávaða sem er hvar sem er og hvenær sem er. 
Þar sem menn njóta trúfrelsis mega þeir iðka trú sína, hver sem hún er, og 
hafa í frammi helgihald af öllu tagi svo fremi þeir gangi ekki á rétt annarra. 
Í þessum skilningi er líklega fullt trúfrelsi á Íslandi. Stendur þá eitthvað í 
vegi fyrir því að múslimar byggi mosku að fengnu leyfi skipulagsyfirvalda 
viðkomandi sveitarfélags? Auðvitað ekki hvar sem er, en best væri að það væri 
þar sem samkomuhald truflaði ekki aðra. Þar með er ekki sagt að múslimar 
eigi að byggja hana uppi á heiði, ekki krefjast þess af öðrum það sem þú sættir 
þig ekki sjálfur við. Segir ekki í kristinni trú að allt sem þér viljið að aðrir 
menn gjöri yður, það skuluð þér og þeim gjöra? Ásatrúarmenn hafa fengið 
að vera í friði með sína trú, andstætt múslimum á undanförnum misserum. 
Kannski er það vegna þess að  bækur, myndasögur og tölvuleikir með hetjum 
úr norrænni goðafræði hafa notið mikilla vinsælda hjá íslenskum börnum 
og unglingum á undanförnum árum. Börn heillast af ævintýrum goðanna 
og viðskiptum þeirra við jötna og dverga; þau hlæja að klækjunum sem Loki 
beitti goðin og þeim úrræðum sem goðin beittu á móti. Um leið og þau njóta 
skemmtunarinnar eru þau að eignast hlutdeild í þeirri aldagömlu hefð að hlusta 
á goðsögur. Sögurnar um Óðin, Þór og Freyju og átök þeirra við umhverfið 
eru þær goðsagnir sem fyrstu íslensku landnemarnir höfðu í farteskinu og 
þær áttu sinn þátt í að móta upphaf íslenskrar menningar.
Flokkur Pírata hefur nú lagt fram frumvarp á Alþingi sem kveður á um 
afnám fangelsisrefsinga fyrir tjáningu skoðana. Með frumvarpi Pírata er lagt 
til að að ákvæðum almennra hegningarlaga sem setja tjáningarfrelsi skorður 
verði breytt á þann veg að ekki verði heimilt að dæma menn til fangelsis-
refsingar fyrir að tjá skoðanir sínar. Má þá segja hvað sem er um hverja sem 
og um hvað sem er? Þarna er kannski verið að stinga sér til sunds án þess að 
hugleiða hvort hægt verði að ná hinum bakkanum. Sumir telja að trúfrelsi 
feli í sér meira en það eitt að menn megi aðhyllast og iðka hvaða trúarbrögð 
sem er, svo fremi þeir brjóti ekki rétt á öðrum, nefnilega að öll trúarbrögð 
séu jafnrétthá að lögum og þeim sé ekki mismunað af valdhöfum. Sé gert 
ráð fyrir að orðið trúfrelsi merki líka slíkt jafnrétti allra trúarbragða er eðli-
legt að líta svo á að þetta frelsi sé ekki fullkomið nema allir trúflokkar hafi 
sama rétt til dæmis til að annast greftrun dauðra, vígja fólk í hjónaband og 
boða trú sína í skólum og fjölmiðlum. Sé þessi skilningur lagður í orðið má 
efast um að hér á landi ríki fullkomið trúfrelsi því í dagskrá ríkisfjölmiðla, 
námskrám menntamálaráðuneytis og ýmsum ákvörðunum stjórnvalda er 
kenning þjóðkirkjunnar sett skör ofar öðrum trúarskoðunum. Hugleiðum 
það hvar svo sem við stöndum í okkar trú, sýnum umburðarlyndi gagnvart 
trúarskoðunum annarra.

Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

Ríkir trúfrelsi á Íslandi?

Leiðari

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

Harka að hlaupa í kjarasamn-
ingaviðræður við Norðurál
„Verkalýðsfélag Akraness hélt 

fund með starfsmönnum Norð-
uráls í sal Tónlistarskóla Akra-

ness í síðustu viku þar sem farið var 
yfir þá grafalvarlegu stöðu sem upp 
er komin í kjaradeilu stéttarfélag-
anna við Norðurál, „segir Vilhjálmur 
Birgisson, formaður Verkalýðsfélags 
Akraness. Vilhjálmur segir að nánast 
öllum kröfum stéttarfélaganna fyrir 
hönd starfsmanna hafi verið hafnað. 

„Tilboð fyrirtækisins er vægast sagt 
rýrt en það hljóðar upp á 2,5% launa-
hækkun, 75.000 króna eingreiðslu og 
að tengja aðrar launahækkanir svo 
við það sem mun gerast á almennum 
vinnumarkaði. Skilaboðin til samn-
inganefndar stéttarfélaganna voru 
hvellskýr frá starfsmönnum; þið hafið 
ekki heimild til að hvika frá megin-
kröfum þeirrar kröfugerðar sem 
stéttarfélagin hafa lagt fram til Norð-
uráls. Krafa starfsmanna er í raun og 
veru afar hófstillt. Hún byggist meðal 
annars á að grunnlaun byrjanda hækki 
úr rúmum 206.000 krónur. í rúmar 
249.000 krónur. Á þessu sést að grunn-
laun byrjanda í stóriðju Norðuráls 
eru algjörlega til skammar og það er 
morgunljóst að það verður ekki hvikað 
frá því að grunnlaun starfsmanna 
hækki verulega í þeim samningum 
sem framundan eru. 

Það er gott að vita að þessi samstaða 
er svo sannarlega til staðar og meðal 

annars kom fram á fundinum að það 
komi ekki til greina að hvika frá því 
að tekið verði upp fjölskylduvænt 
vaktakerfi sem byggist á þrískiptum 
8 tíma vöktum og krafan er skýr um 
að starfsmenn haldi sambærilegum 
útborguðum launum og þeir eru með 
fyrir 12 tíma vaktirnar. Þetta er síður 
en svo óraunhæf krafa. 
- Eru þá viðræðurnar við Norðurál 
hlaupnar í strand? 
„Já, svo sannarlega. Það verða ekki 
boðið til verkfalla, við getum ekki gert 
það fyrr en eftir að samningaviðræður 
hafa verið í strandi í þrjá mánuði. Sá 
tími rennur út 1. apríl ef ekkert hefur 
gerst fyrir þann tíma. Ef verkfall verður 
boðað líða aðrir þrír mánuðir þar til 
það tekur gildi, eða 1. júlí nk. Von-

andi kemur ekki til þess, það væri mjög 
alvarlegt. Nú er verið að leggja fram 
kröfugerð Starfsgreinasambandsins, 
allt að vakna nú þegar komið er fram 
á þorrann,“ segir Vilhjálmur Birgisson. 

Meginkröfur Starfsgreinasambands-
ins eru þær að miða krónutöluhækk-
anir á laun við að lægsti taxti verði 
300 þúsund krónur á mánuði innan 
þriggja ára og sérstaklega verði horft 
til gjaldeyrisskapandi atvinnugreina 
við launahækkanir. Endurskoða skal 
launatöflur þannig að starfsreynsla og 
menntun séu metin til hærri launa, 
desember- og orlofsuppbætur hækki, 
vaktaálag verði endurskoðað og sam-
ræmt kjarasamningum á opinberum 
vinnumarkaði. Lágmarksbónus verði 
tryggður í fiskvinnslu. 

Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags akraness þrumar yfir full-
trúum á aSÍ-þingi. 

Vefsíðan neteinelti.is færist frá 
kennaranemum til Heimilis og skóla
Ellefu manna hópur kennara-

nema í grunnskólakennara-
fræðum gerði stuttmynd og 

vefinn neteinelti.is sem lokaverkefni 
til B. Ed. gráðu vorið 2014. Hópur-
inn ákvað nýverið að færa Heimili 
og skóla, landssamtökum foreldra, 
vefinn til umsjónar en samtökin hafa 
þegar notað hann í fræðslustarfi sínu 
í grunnskólum. Vefurinn neteinelti.is 
á vel heima í fræðslustarfi samtakanna 
en Heimili og skóli stýra SAFT ver-
kefninu sem stendur fyrir samfélag, 
fjölskylda og tækni og er það formlegt 
samstarfsverkefni Heimilis og skóla, 
Ríkislögreglustjóra, Rauða krossins 
og Barnaheilla – Save the Children á 
Íslandi um örugga tækninotkun barna 
og unglinga á Íslandi. Heimili og skóli 
og SAFT standa fyrir öflugu fræðslu-
starfi m.a. í grunnskólum og hafa góð 
tengsl við skóla og samtök foreldra um 
allt land. 

Vefurinn neteinelti.is og stuttmyndin 
sem honum fylgir fjalla um neteinelti; 
forvarnir, viðbrögð og afleiðingar 
þess. Stuttmyndin er um 16 mínútna 
löng með viðtölum við ungmenni og 
ýmsa fagaðila sem þekkja efnið vel. Á 
vefnum neteinelti.is er einnig mikið 
af fræðandi efni m.a. um hættumerki, 
hlutverk skóla, ýmis samskiptaforrit 
og boðleiðir neteineltis. Einnig eru á 
vefnum stutt viðtöl m.a. um nafnleynd 
og dreifingu mynda og reynslu for-
eldris og ungmennis. Þarna eru góð 
ráð til uppalenda og upplýsingar um 

hvert börn og ungmenni, foreldrar 
og kennarar geta leitað þegar einelti 
á netinu kemur upp og margt fleira. 

Neteinelti.is er annað tveggja verka 
sem urðu til undir merkjum skapandi 

hópverkefnis til B. Ed. gráðu vorið 2014. 
Hitt er brúðuleikhús í fimm þáttum um 
þau Von og Trausta, efni sem nota má 
til að byggja upp góðan bekkjaranda og 
styrkja jákvæð samskipti meðal yngstu 
grunnskólabarnanna. Þverfaglegt nám 
og læsi var viðfangsefnið vorið 2013 
en nú er skapandi hópverkefni komið 
í gang í þriðja sinn og áherslan sem fyrr 
á sköpun, teymisvinnu, kennslufræði 
og kennarastarfið. 

Það er ósk kennaranemanna að 
neteinelti.is nýtist vel í margvíslegu 
fræðslustarfi því neteinelti er ofbeldi 
sem hvergi á að líðast. Tækninni fleygir 
fram og í kjölfarið hafa öll samskipti 
orðið auðveldari og aðgengilegri – og 
þau geta líka verið betri og skemmti-
legri ef tæknin er notuð rétt og vel. 

Kampakát við afhendingu á neteinelti.is þau arnar úlfarsson, anna Margrét 
Pálsdóttir og Páll Ásgeir Torfason, fulltrúar höfunda verkefnisins, ásamt 
Kristínu Jónsdóttur lektor við kennaradeild HÍ og Hrefnu Sigurjónsdóttur 
framkvæmdastjóra Heimilis og skóla.

Samkomulag um umsjónina undir-
ritað af Hrefnu Sigurjónsdóttur,  fram-
kvæmdastjóra Heimilis og skóla, og 
Önnu Margréti Pálsdóttur, fulltrúa 
kennaranemahópsins sem vann net-
einelti.is



GOTT VERÐ Á HÁGÆÐA HEIMILISTÆKJUM
Í SÓKN

WW80H7400EW/EE

8 kg Þvottavél
· Kolalaus mótor með 10 ára ábyrgð
· 1400 snúningar
· Ecobubble

DV70H4400CW/EE

7 kg þurrkari
· Barkalaus
· Demantatromla

DW-UG721W

Uppþvottavél
· Mjög rúmgóð og vel skipulögð. 
· Hnífaparaskúffa efst.
· Mjög hljóðlát -aðeins 44db.

Verð: 119.900,- Verð: 99.900,-

RB31FERNCSS

Kælir - frystir
185 cm skápur. 208+98 ltr.
Blásturskældur og þarf 
aldrei að afþýða. 

Verð: 134.900,-

RB29FSRNDSS

Kælir - frystir
178 cm skápur. 192+98 ltr.
Blásturskældur og þarf aldrei 
að afþýða. 

RS7567HTCSR

Tvöfaldur kæliskápur
með klakavél
362+171 ltr. Tvöfalt kælikerfi. 
Einnig fáanlegur í mörgum fleiri 
útfærslum. Burstað stál.

Verð:  279.900,-

RB29FSRNDWW

Kælir - frystir
178 cm skápur. 192+98 ltr.
Blásturskældur og þarf aldrei 
að afþýða. 

Verð: 98.900,-Verð: 106.900,-

Hvít: Verð: 117.900.-
Einnig til í stáli á kr. 129.900.- 

akranesi - dalbraut 1 - sími 444 9901  //   borgarnesi - borgarbraut 61 - sími 444 9912
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Borgarbyggð tapaði 
fyrir Seltjarnarnesi 
með minnsta 
mögulega mun
Það var lið Seltjarnarness sem 

sigraði lið Borgarbyggðar í 
æsispennandi viðureign hér í 

sjónvarpssal RÚV sl. föstudag. Keppnin 
var jöfn frá upphafi til enda og réðust 
úrslitin ekki fyrr en í lokaspurningunni 
þegar Seltjarnarnes valdi 10 stiga 

spurningu og var þá 9 stigum undir. 
Lið Seltjarnarness vann með minnsta 
hugsanlega mun, einu stigi, og voru 
lokatölur 71-70. Næsta föstudag mætast 
lið Fljótsdalshéraðs og Árborgar. 

En lið Borgarbyggðar fellur úr 
keppninni með mikilli sæmd. 

Þessir knáu strákar komu frá Borgarnesi til að hvetja sitt lið og voru vissir 
um sigur. nærri varð þeim að ósk sinni.

Jóhann Óli Eiðsson frá Glitstöðum og blaðamaður á Fréttablaðinu og Visi.
is, Eva Hlín alfreðsdóttir, nýútskrifaður visðskiptafræðingur frá Bifröst og 
er frá Siglufirði, og Strandamaðurinn Stefán Gíslasson umhverfisstjórn-
unarfræðingur og framkvæmdastjóri stóðu vaktina fyrir Borgarbyggð 
gegn Seltjarnarnesi.

Steinunn Sigurðardóttir 
Skagamaður ársins
Steinunn Sigurðardóttir var kjörin 

Skagamaður ársins á Þorrablóti 
Skagamanna síðasta laugar-

dagskvöld en Þorrablót Skagamanna 
er árlegur viðburður á Akranesi sem 
árgangur 1971 stendur fyrir. Skapast 
hefur sú hefð að veita viðurkenninguna 
Skagamaður ársins á blótinu. Það var 
Ólafur Adolfsson formaður bæjarráðs 
sem afhenti Steinunni viðurkenn-
inguna en hana fékk hún fyrir störf sín í 
þágu heilbrigðisþjónustu á Akranesi en 
Steinunn er formaður Hollvinasamtaka 
Heilbrigðisstofnunar Vesturlands. 

Í rökstuðningi fyrir valinu á 
Steinunni kemur fram að hún hafi 

sýnt mikla þrautseigju við söfnun á 
nýju tölvusneiðmyndatæki fyrir sjúkra-
húsið. Tókst henni að virkja með sér 
yfir 300 einstaklinga í söfnunina ásamt 
því að fá félagasamtök, fyrirtæki og 
Heilbrigðisráðuneytið til að safna 40 
milljónum króna til söfnunarinnar. 
Náðist áætlunarverkið í lok árs 2014 
og verður nýtt tæki afhent á fyrsta árs-
fjórðungi þessa árs sem er afar mikil-
vægt því eldra tækið er nú ónýtt. 

Steinunn Sigurðardóttir fékk að gjöf 
málverk eftir Bjarna Þór myndlistar-
mann með áletrun, Sögu Akraness og 
fallega blómaskreytingu frá versluninni 
Model. Steinunn Sigurðadóttir. 

Þráinn Haraldsson ráðinn 
prestur við Akraneskirkju
Nýtt prestsembætti á Akranesi, 

í Garðaprestakalli í Vestur-
landsprófastdæmi, vakti 

áhuga margra guðfræðinga og presta 
en 10 umsóknir bárust um embættið. 
Embættið veitist frá 1. janúar 2015. Það 
var 9 manna valnefnd í prestakallinu 
undir forystu prófastsins, sr. Þorbjörns 
Hlyns Árnasonar á Borg, sem gerði 
tillögu til biskups um það hver skuli 
hreppa embættið. 

Umsækjendur voru: 
• Mag. theol. Anna Þóra Paulsdóttir

• Séra Arndís G. Bernharðsdóttir 
Linn

• Mag. theol. Elvar Ingimundarson
• Mag. theol. Fritz Már Berndsen 

Jörgensson
• Cand. theol. María Gunnarsdóttir
• Séra Skírnir Garðarsson
• Cand. theol. Sólveig Jónsdóttir
• Séra Ursula Árnadóttir
• Mag. theol. Viðar Stefánsson
• Séra Þráinn Haraldsson
Valnefnd Garðaprestakalls á Akra-

nesi hefur komist að einróma niður-

stöðu um að mæla með því að séra 
Þráinn Haraldsson verði skipaður 
prestur á Akranesi. Biskup Íslands 
hefur staðfest þá niðurstöðu val-
nefndar og verður séra Þráinn skip-
aður í embættið innan tíðar. Þráinn 
hefur starfað sem prestur í Álasundi 
í Noregi og þarf nú að fá sig lausan 
frá því embætti og tekur við starfinu 
á Akranesi 1. maí nk. Þetta embætti 
er ný staða á Akranesi og mun séra 
Þráinn starfa með sóknarpresti, séra 
Eðvarð Ingólfssyni. 

Sr. Þráinn Haraldsson.Það freistar margra að búa á akranesi. Höfnin er öðru fremur lífæð staðarins.



 

Aðal- og hjálparvélar í miklu úrvali ásamt öllu tilheyrandi 
Sérhæfð ráðgjöf, viðhalds- og varahlutaþjónusta
Áratuga reynsla og þekking

... í þjónustu við útgerðina

TIL DÆMIS:
SOLE SM-105 Skrúfuvél 
95 Hö við 2500 sn/mín.
Rúmtak: 4,996 ltr. 

Eigum úrval af viðurkenndum þenslutengjum fyrir röralagnir á lager

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK

1343 kW við 1060 sn/mín.
Borvídd x slaglengd: 240 x 260

Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun :  IMO2

TIL DÆMIS:
MAS 1350-S  Skipsrafstöð 
Vél:  S12R-MPTAW.
1351 kW við 1500 sn/min 50Hz
Mengunarvottun :  IMO2
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„Staðsetning landsmóts hestamanna í 
Skagafirði er ákvörðun landsþings LS”
- segir Lárus Hannesson, formaður Landssambands hestamanna
Lárus Hannesson, formaður Landssambands hestamanna, segir að 
ákvörðun LS að fara með landsmótið að Hólum hafi komið í framhaldi 
af samningaleiðum við Gullhyl að halda landsmót á Vindheimamelum 
eins og landsþing var búið að samþykkja en síðan var ákveðið að stefna 
að landsmóti á Hólum árið 2016. 

- Kom ekki til greina að fresta landsmóti 
t.d. um tvö ár að Hólum til að gefa meiri 
tíma til uppbyggingar og halda næsta 
landsmót á höfuðborgarsvæðinu? 

„Það var ekki í kortunum því það 
var búið að gefa út að landsmót 2018 
yrði í Reykjavík og landsþingið hreyfði 
ekkert við þeirri ákvörðun. Það er hins 
vegar ekki á dagskrá að halda landsmót 
á félagssvæði Spretts í Kópavogi, það er 
bara alls ekki á dagskrá, en það getur 
vel verið að einhvern tíma verði haldið 
þar landsmót. Þar er vissulega góð að-
staða, ” segir Lárus Hannesson. 

Landsmót hestamanna  
á svæði Spretts ekki  
á dagskrá
Sem kunnugt er hafði fráfarandi stjórn 
Landssambands hestamannafélaga 
ákveðið að halda Landsmót hesta-
manna á Kjóavöllum í Kópavogi ef 
samningar næðust, á glæsilegu svæði 
hestamannafélagsins Spretts þar sem 
eru nokkrir keppnisvellir með stórum 
áhorfendabrekkum, auk þess sem þar 
er lang stærsta og glæsilegasta reiðhöll 
landsins. Nægjanlegt hesthúsapláss er 
hjá Spretti og öðrum hestamannafé-
lögum á höfuðborgarsvæðinu til mik-
illa þæginda og öryggis fyrir knapa og 
hesta. Varla þarf að taka fram að nægj-
anlegt gistirými er á þar fyrir þá sem 
koma lengra að, s.s. útlendinga, sem 
sækja þessi mót þúsundum saman ef 
þeir komast í gistingu nærri mótssvæð-

inu. Þá er stór hluti gesta og keppenda á 
landsmóti af stór höfuðborgarsvæðinu 
(Selfoss, Borgarnes, Reykjanes). Stjórn 
LH sagði öll af sér þegar gengið var gegn 
hugmyndum hennar og samþykkt að 
reyna til þrautar að halda landsmótið á 
Vindheimamelum, þar sem aðstaða var 
að hennar mati ekki þannig að réttlæti 
rekstur mótsins á því svæði. Það kom 
því verulega á óvart að stjórn Lands-
sambands hestamannafélaga sam-
þykkti samhljóða á fundi 2. desember 
sl. að verða við beiðni Gullhyls ehf. 
sem sér um rekstur Vindheimamela 
um breytt staðarval á Landsmóti hesta-
manna 2016. Mótsstaðurinn verður 
færður frá Vindheimamelum heim að 
Hólum í Hjaltadal. 
- En hvers vegna verður ekki haldið 
landsmót á Kjóavöllum? 
Sveinbjörn Sveinbjörnsson, fyrrverandi 
formaður Spretts, segir að landsmót 
síðan 2000 hafi verið haldin á vegum 
Landsmóts hestamanna ehf. , á Vind-
heimamelum og á Gaddstaðaflötum á 
Hellu, þrisvar á hvorum stað en einu 
sinni í Reykjavík. 

„Fráfarandi stjórn LH hafði ákveðið 
að ganga til samninga við Sprett vegna 
landsmóts 2016 og við Fák vegna 
landsmóts 2018. Vegna þess að flest 
sem þarf til að halda landsmót er nú 
þegar á svæði Spretts og þar sem fé-
lagið og sveitarfélögin sem standa að 
baki því eru öflug fullyrði ég að hér 
hefði verið hægt að hafa mun meiri 

hagnað af landsmóti en raunhæft er 
úti á landi. Þá er ég að tala um tugi 
milljóna króna og hægt hefði verið að 
setja samninga þannig upp að einhver 
hluti þess hagnaðar hefði komið í hlut 
Spretts þannig að allir hefðu haft hag af. 
Til þessa hefur rekstraraðila mótanna 
sárlega vantað rekstrarfé vegna þess 
hversu dýrt hefur verið að halda þau 
á þeim svæðum sem þau hafa verið 
haldin á. Og nú á að ganga enn lengra 
í þessum efnum. Það á að fara með 
mótið á stað þar sem ekki er enn búið 
að hanna mótssvæðið og þá er öll fram-
kvæmdin eftir. Og hver á að borga fyrir 
þessa vitleysu? 

Varla fer ríkissjóður að kosta upp 
svæði til þess eins að ekki verði haldið 
landsmót við mun betri aðstæður. Ef 
ríkissjóður hins vegar fer út í að taka 

þátt í að fjármagna þetta þá er hætt 
við að eitthvað heyrist í þeim sem hafa 
byggt upp aðstöðu án hans aðkomu 
eins og á Sprettssvæðinu og víðar. Og 
þetta verður þá annað landmótssvæðið 
í Skagafirði sem fjármagnað er með 
þessum hætti á 21. öldinni, sem ekki 
er nú langt liðið á. Það hefur til þessa 
ekki verið skortur á landsmótssvæðum 
heldur skortur á fjármunum til að halda 
landsmót hestamanna. Og ef illa tekst 
til með næsta mót er ekki sjálfgefið að 
mótin verði áfram í núverandi mynd.“

Umdeild tillaga  
á landsþingi
„Á þingi LH á Selfossi, þar sem stjórnin 
sagði af sér, kom fram eftir krókaleiðum 
og ekki samkvæmt lögum samtakanna 
tillaga þess efnis að halda ætti mótið á 

Vinheimamelum eða amk. reyna að 
ljúka samningum með það að mark-
miði. Þar sem reglur kveða á um að 
það sé stjórnin en ekki þingið sem sjái 
um að ákveða mótsstaði urðu eðlilega 
miklar og heitar umræður um þessa 
tillögu. Þeim sem stóðu að baki henni 
tókst að koma málum þannig fyrir að 
dreifbýli og þéttbýli var att saman eða 
a.m.k. las ég stöðuna þannig. Það er 
vægast sagt sorglegt m.a. þegar það er 
haft í huga að fátt tengir þéttbýlisbúann 
betur við sveitina en einmitt hesturinn. 
Sagt er að þeir sem vildu alls ekki að 
mótið færi á höfuðborgarsvæðið væru 
smeykir um að þar með færu mótin 
ekki þaðan. Þetta móti m.a. afstöðu 
þeirra sem standa að Hellusvæðinu. 
Þetta þykir mér furðuleg og fráleit af-
staða.“ 

Nú hefur verið samþykkt að halda 
landsmótið á Hólum í Hjaltadal sem 
Sveinbjörn telur mjög vanhugsað svo 
ekki sé tekið dýpra í árina tekið. 

„Þar eru vissulega til hesthúspláss 
fyrir mörg hross en flest annað sem 
þarf til að halda landsmót vantar. Það 
eru nefnilega gerðar mun meiri kröfur 
í dag en var þegar mótið var haldið 
á Hólum fyrir 50 árum síðan. Það er 
mikil hætta á því að gestir á mótinu 
á Hólum verði aðeins hluti þess sem 
hefði orðið ef mótið hefði farið fram 
á Kjóavöllum í Kópavogi, félagssvæði 
Spretts. Og ef gestir skila sér ekki þá 
skilar aðgangseyririnn sér væntanlega 
ekki heldur en því er nú einu sinni 
þannig varið að það er fjöldi áhorfenda 
sem ræður því hvort landsmót verður 
haldið. Ef áhorfendur hætta að koma 
líður landsmót hestamanna undir lok. ”

Mótssvæði Spretts hannað 
fyrir stærstu hestaviðburði
„Þegar uppbygging á svæði Spretts 
hófst á Kjóavöllum leituðum við til 
allmargra sérfróðra aðila til að hönnun 
miðaðist við að á þessu svæði yrði besta 
mögulega aðstaða til að halda stórmót 
s.s. landsmót hestamanna. Tók upp-
byggingin mið að þeirra ráðleggingum. 
Ýmsir mætir menn, s.s. fyrrverandi 
rektor Háskólans á Hvanneyri, Ágúst 
Sigurðsson, hrossabóndi í Kirkjubæ, 
urðu þrátt fyrir það afar ósáttir þegar til 
tals kom að halda mótið á Kjóavöllum, 
töldu slíkt fásinnu. Mikil framsýni 
það og hlýjar kveðjur til þeirra sem 
stóðu fyrir þessari uppbyggingu. Og 
þau rök hafa komið fram að landsmót 
skuli haldin á landsbyggðinni vegna 
þess að þar sé uppruni hestsins. Ekki 
hef ég orðið var við að menn fúlsi 
neitt við að selja gripi sína á höfuð-
borgarsvæðið sem er mikilvægasti 
markaðurinn í hestasölu innanlands. 
Það að bera saman kosti þess að halda 
landsmót annars vegar úti á landi eða 
á höfuðborgarsvæðinu er eins og að 
bera saman litasjónvarp og svart/hvítt 
sjónvarp og fullyrða að gæðamunur 
sé nánast enginn og dagskráin jafnvel 
betri,“ segir Sveinbjörn Sveinbjörns-
son. „Og borga meira fyrir það svart/
hvíta,“ bætir hann við. 

Lárus Hannesson. 

Hross í haga á Vesturlandi um síðustu áramót. 
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Sameining þriggja 
háskóla á lands-
byggðinni í bígerð
- fundur í Hjálmakletti í Menntaskóla  
Borgarfjarðar um háskólamál

Mennta- og menningarmála-
ráðherra, Illugi Gunnars-
son, hefur sett fram þá 

hugmynd að sameina Landbúnaðarhá-
skólann og háskólana á Hólum og á 
Bifröst í nýrri sjálfseignarstofnun. Þetta 
kemur fram í bréfi frá rektor Land-
búnaðarháskólans til starfsmanna. 
Unnið er að úttekt á háskólakerfinu í 
menntamálaráðuneytinu. Sjö háskólar 
eru á Íslandi. Í upphafi kjörtímabilsins 
sagði Illugi Gunnarsson menntamála-
ráðherra að þeir væru of margir. Illugi 
segir að nú sé verið að vinna úttekt á 
háskólakerfinu. „Ég taldi það nauðsyn-
legt að ráðast í slíka úttekt til þess að við 
hefðum mat á stöðu háskólakerfisins. 
Getum sett það í alþjóðlegt samhengi 
og metið þróunina sem verið á síðustu 
áratugum og metið þá stöðu sem við 
erum í núna bæði hvað varðar fjár-
magnið, gæði kennslu og svo fram-
vegis.“

Bæði Háskólinn á Hólum og Land-
búnaðarháskólinn hafa átt við veru-
legan fjárhagsvanda að stríða undan-
farin ár og hefur ýmsum hugmyndum 
um hvernig megi leysa þann vanda 
verið velt upp. Bændasamtökin lögðu 
til dæmis til að Landbúnaðarháskólinn 
yrði gerður að sjálfseignarstofnun og 
einnig hefur verið rætt um sameiningu 
Landbúnaðarháskólans og Háskóla Ís-
lands. Ekkert af þessu hefur þó gengið 
eftir. 

Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur 
boðað til fundar í Hjálmakletti, sal 
Menntaskóla Borgarfjarðar, föstu-
daginn 30. janúar nk. þar sem ræða á 
m.a. framtíð háskólastarfs í sveitarfé-
laginu, þ. e. á Hvanneyri og á Bifröst. 
Ekki er að efa að marga Vestlendinga 
mun fýsa að heyra hvaða skoðanir 
verða þar fram settar sem og að taka 
þátt í þeirri umræðu. 

Mikilvægur fundur í MB næsta föstudag. 

Lífhagkerfið snertir 
allt líf á jörðinni
„Ísland hefur á formennsku-
ári sínu í Norrænu ráðherra-
nefndinni lagt áherslu á Nor-
ræna lífhagkerfið og sett af stað 
nokkur rannsóknaverkefni á því 
sviði. Markmið þessara verkefna 
er m.a. að finna nýjar leiðir til 
þess að nýta auðlindir okkar 
betur og koma í veg fyrir sóun, 
„segir Sigurður Ingi Jóhannsson 
sjávarútvegs- og landbúnað-
arráðherra. „Lífhagkerfið tekur 
yfir allar lífrænar auðlindir sem 
gefa af sér hráefni, s.s. sjóinn, 
beitilönd, öræfi, mannauð, skóg 
og ferskvatn. Leita þarf leiða til 
að nýta betur þessar auðlindir 
og þannig draga úr sóun þeirra 
hráefna sem þær gefa af sér. Á 
sama tíma þurfum við að tryggja 
heilbrigði vistkerfanna svo þau 
geti staðið af sér álag, s. s nátt-
úruhamfarir. Skynsamleg nýt-
ing og uppbygging lífauðlinda 
getur stuðlað að því að draga 
úr náttúruvá, ef hún er skipu-
lögð með það í huga, til dæmis 
draga skóglendi og óshólmar úr 
flóðahættu og skóglendi bindur 
eldfjallaösku. 

Lífhagkerfið snertir allt líf á jörðinni. 
Því er mikilvægi þess að varðveita það 
ótvírætt. Dagur umhverfisins í apríl sl. 
var helgaður yfirskriftinni: „Hættum 
að henda mat,“ en ein grunnforsenda 
þess að vernda lífhagkerfið er einmitt 
að taka ekki meira en við þurfum. 
Matvæla- og landbúnaðarstofnun 
Sameinuðu þjóðanna (FAO) áætlar 
að árlega fari 1,3 milljarðar tonna 
matvæla til spillis sem er um þriðj-
ungur matvæla sem framleiddur er. 
Á sama tíma fer ein af hverjum sjö 
manneskjum í heiminum svöng að 
sofa og yfir 20 þúsund börn deyja dag-
lega úr næringarskorti. Matarsóun 
er siðferðislegt vandamál, ekki síst í 
hinum vestræna heimi. 

Brýnt er að vekja almenning til vit-
undar um afleiðingar matarsóunar og 
finna leiðir til að stemma stigu við 
henni. Þetta kallar á breyttan hugs-
unarhátt í allri framleiðslu og okkur 
ber skylda til að nýta hráefnið eins vel 
og hægt er. Það er einnig mikilvægt að 
nýsköpunarfyrirtæki leiti leiða til þess 
að fullvinna hráefni sem hingað til 
hefur farið til spillis og stuðli þannig 
að fullvinnslu. Matarúrgangur fellur 
til á öllum stigum matarkeðjunnar. 
Áætlað er að í þróunarlöndunum sé 
sóunin meiri á framleiðslustiginu 
á meðan því er öfugt farið í hinum 
vestrænum ríkjum þar sem só-
unin á sér stað frekar á neyslustigi 
vörunnar. Þetta kallar á að beitt sé 
lífsferilshugsun í allri stefnumótun 
og ákvarðanatöku um úrgangsmál, 
jafnt á vettvangi stjórnvalda sem og 
við framleiðslu vara. Af þeim sökum 
lagði ég fram frumvarp um breytingu 
á lögum um meðhöndlun úrgangs 

á Alþingi í nóvember 2013 þar sem 
kveðið er á um ákveðna forgangs-
röðun við meðhöndlun úrgangs og 
setningu reglna um stjórnun og stefnu 
í úrgangsmálum. Felst hún í fyrsta lagi 
í forvörnum í því skyni að koma í veg 
fyrir myndun úrgangs. 

Verkefni Matís sem snúa að bættri 
hráefnanýtingu og fullvinnslu eru 
samfélaginu mikilvæg þar sem slík 
verkefni stuðla að betri nýtingu auð-
linda og draga um leið úr neikvæðum 
áhrifum á náttúruna. Þá er verulegur 
fjárhagslegur ávinningur af því fyrir 
einstaklinga og samfélagið að hætta 
að sóa mat um leið og það er siðferð-
islega og samfélagslega rétt að henda 
ekki matvælum á sama tíma og fjöldi 
manna í heiminum sveltur. Á Norð-
urlöndum er að finna mikið hugvit 
og skapandi hugsun og með norrænu 
samstarfi hafa Norðurlöndin sýnt svo 
ekki verður um villst að þau hafa allar 
forsendur til að vera í fararbroddi á 
mörgum sviðum. Markmiðið með 
formennskuáætlun Íslands og þeim 
verkefnum sem unnið er að innan 
ramma hennar er og verður að styrkja 
stöðu Norðurlandanna enn frekar á 
þessu sviði,“ segir sjávarútvegsráð-
herra. 

Amylomics vekur athygli 
framkvæmdastjórnar ESB
Matís gegnir forystuhlutverki í um-
fangsmiklu fjölþjóðaverkefni sem 
vakið hefur athygli innan fram-
kvæmdastjórnar ESB og hefur verk-
efnið, sem kallast Amylomics, verið 
valið eitt þeirra verkefna sem standa 
upp úr öllum þeim fjölda sem fram-
kvæmdastjórnin styrkir ár hvert. 
Amylomics verkefnið mun hagnýta 
fjölbreytt lífríki jarðhitasvæða á Ís-
landi við að þróa hitaþolin ensím til 
notkunar í sterkju- og sykruiðnaði. 
Hita- og sýruþol eru nauðsynlegir 
eiginleikar í slíkum iðnaðarferlum en 
þessa eiginleika má finna í ensímum 
lífvera á hverasvæðum. 

Líftækniverkefnið Amylomics er 
hugmynd sérfræðinga Matís og Ís-
land verður að miklu leyti vettvangur 
þess. Fjölbreytileiki jarðhitasvæða á 
Íslandi er einstakur og mikil sérfræði-
þekking á lífríki þeirra er til staðar 
hjá Matís. Verkefnið byggist á því að 
þróa tækni til að nýta þessa sérstöku 
íslensku erfðauppsprettu, framleiða 
ensím með ákveðna og mikilvæga 
eiginleika og kanna möguleika til að 
nýta enímin á ýmsum sviðum efna- og 
matvælaiðnaðar. 

Starfsmenn MaTÍS, þau Gunnþórunn Einarsdóttir, verkefnastjóri hjá MaTÍS 
og Steinar B. aðalbjörnsson, markaðsstjóri MaTÍS, sjávarútvegsráðstefnunni 
í lok síðasta árs. Starfsmenn MaTÍS fylgjast vel með því sem er að gerast í 
greininni og eru þá iðulega til staðar til að veita upplýsingar. 

Sigurður Jóhannesson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Skuldir Stykkis-
hólmsbæjar fara 
lækkandi á þessu ári
Lárus Hannesson, bæjarfulltrúi 

L-lista, samtaka félagshyggju-
fólks í Stykkishólmi, en listinn 

er í minnihluta í bæjarstjórn, segir 
að stefnt sé að því að skuldir bæjar-
sjóðs Stykkishólmsbæjar fari niður í 
um 130% af tekjum bæjarins á þessu 
samkvæmt samþykkti fjárhagsáætlun 
bæjarins. „Þetta er því allt að þokast í 
rétta átt en minnihlutinn kom að gerð 
hennar með meirihlutanum með hefð-
bundnum hætti. En það er visslulega 
ekki mikið svigrúm til framkvæmda 
meðan verið er að lækka skulda-
byrðina. „
- Munu fasteignagjöld hækka á þessu 
ári? 
. . Þau munu gera það, en hún er alls 
ekki mikil og ég held að íbúar hér hafi 
skilning á fjárhagsvanda bæjarins og 
þeim ákvörðunum sem teknar voru við 
gerð fjárhagsáætlunarinnar.“

Lárus segir það miður að ekki 
veiddist nein síld á Breiðafirði í haust, 
það muni um það fyrir allt atvinnu-

líf við norðanverðan Breiðafjörð, en 
í heild sé atvinnulíf í Stykkishólmi 
gott. Síðustu daga hefur verið ólag á 
hitaveitunni í Stykkishólmi sem er 
lokað kerfi, einhvers staðar er mikilll 
leki sem brátt er að finna sem allra 
fyrst. Á meðan þarf að taka vatnið af 
húsum til skiptis eftir staðsetningu og 
m.a. hefur þurft að taka heita vatnið 
af grunnskólanum svo þar hefur orðið 
nokkuð kalt. En vonandi tekst að finna 
lekann sem fyrst, hann jafnvel fund-
inn þegar VESTURLAND kemur fyrir 
augu lesenda. 

Grunnskóli Stykkishólms.
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„Mjólk er góð“
Íslendingar kaupa meira af ostum en nokkur dæmi eru um fyrr

Íslendingar í aðhaldi kaupa meira 
smjör, rjóma og osta en nokkur 
dæmi eru um áður. Lágkol-

vetnakúrinn og fjölgun ferðamanna 
hefur leitt til sölusprengingar. Fyrir 
komandi jólahátíð er til nóg af íslensku 
smjöri og rjóma sem er tryggt með 
minnkun annarra birgða og með því 
að nýta innflutta smjörfitu í nokkrar 
vinnsluvörur. 

Aukning var á síðustu tveimur 
árum í sölu á íslensku smjöri, rjóma 
og ostum. Söluaukning í smjöri var 
t.d. yfir 20% á haustmánuðum 2013 
en við við venjulegar kringumstæður 
er söluaukning mjólkurafurða yf-
irleitt á bilinu 1 – 3%. Þessi þróun 
virðist halda áfram. Líklegast er að 
þetta tengist nýjungum í mataræði á 
borð við lágkolvetnakúrinn, breyttu 
viðhorfi til mettaðrar fitu í umræðu 
um næringarmál og loks sýna þessar 
tölur áhrif af fjölgun ferðamanna en 
á árinu 2014 fór fjöldi ferðamanna 
yfir eina milljón. Mjólkuriðnaðurinn 
mætir þessum fréttum með því að 
ganga á birgðir af smjöri og ostum 
og öðrum vörum sem framleiddar eru 
með rjóma yfir þessa haustmánuði 
þegar mjólkurframleiðslan í landinu 
er í lágmarki og með því að hvetja 
bændur til aukinnar framleiðslu. Til 
að treysta öryggismörk í birgðahaldi 
hafa fyrirtæki í mjólkuriðnaði einnig 
í takmörkuðum mæli nýta innflutta 
smjörfitu í nokkrar vinnsluvörur á 
borð við kálfafóður, nýmjólkurduft og 
osta sem fara mest í framhaldsvinnslu 
eða til matargerðar. Innflutt smjör er 
dýrara en innlent, en þess mun ekki 
sjá merki í verði þessara vara og uppi-
staðan í þeim verður eftir sem áður 

íslensk kúamjólk. Bændur tóku þegar 
við sér haustið 2013 eftir að Mjólkur-
samsalan hvatti þá til að auka fram-
leiðslu til að mæta aukinni eftirspurn. 
Þeir breyttu fóðrun og aukning varð í 
framleiðslu um 8% og reikna má með 
að áframhaldandi aukning verði í sölu 
á þessu ári þótt ekki sé gert ráð fyrir 
að hún verði jafn mikil og á síðasta 
ári en gert er ráð fyrir að hægt sé að 
fjölga kúm í landinu um 500 – 1.000 

á milli ára. Það ferli er þegar hafið og 
fyrirsjáanlegt að nægt framboð verði 
á markaðnum á næstu árum. 

Í nágrannalöndum okkar hefur 
orðið vöxtur í neyslu á smjöri og 
ostum, en ekki í líkingu við það sem 
hér hefur gerst. Það er augljóst að 
Íslendingar eru mjög ánægðir með 
íslenskt smjör, rjóma og ost. Það sýndi 
sig í mestu söluvikum ársins fyrir síð-
ustu jólahátíð. 

Mjólkurbrúsar gengdu lykilhlutverki áður fyrir til að koma mjólkinni frá 
bændum til neytenda. úrval af ostum var þá ekki eins mikið enda kunnátta 
til ostagerðar oft af skornum skammti. Stundum bara þessi gamli, góði 
mjólkurostur, punktur og basta. 

Faxaflóaferja  
valkostur í almenn-
ingssamgöngum
Dagur B. Eggertsson borgar-

stjóri og Regína Ásvalds-
dóttir bæjarstjóri á Akranesi 

undirrituðu sl. föstudag viljayfirlýsingu 
í morgun um það að bæjarfélögin hefji 
sameiginlega skoðun á því hvort flóa-
siglingar á milli Akraneskaupstaðar og 
Reykjavíkur geti verið góður valkostur 
í almenningssamgöngum. Viljayfir-
lýsingin var undirrituð á Ægisgarði í 
gömlu höfninni +i Reykjavík en með 
henni skuldbindur bæjarfélögin m.a. 
í að fara í ítarlega markaðsrannsókn 
til að kanna tekjuhlið slíkra siglinga. 
Akraborgin var síðasti flóabáturinn 
sem sigldi á milli bæjarfélaganna við 
miklar vinsældir. Skipið flutti bíla á 
milli áfangastaða en hætti að ganga 
með tilkomu Hvalfjarðarganganna árið 
1998. Hugmyndin nú er ekki að hefja 
flutninga á bílum á ný sjóleiðina heldur 
yrði bátur í ferðum á milli staðanna 
sem flytti fólk, eins konar bátastrætó, 

sem einnig gæti verið í ferðum á milli 
Viðeyjar og jafnvel Gufuness. Horft yrði 
til þess að einungis tæki 30 mínútur að 
sigla á milli Reykjavíkur og Akraness. 

Í skýrslunni segir m.a. hugmyndin 
sem hér er fjallað um snúist um að 
hraðskreiður bátur, sem tekur um 65 
manns, verði notaður í siglingar milli 
Akraness og Gömlu hafnarinnar í 
Reykjavík. Þjónustan væri viðbót við 
núverandi samgönguleiðir. Sigling á 
hraðskreiðum bát tekur styttri tíma en 
keyrsla landleiðina, eða einungis um 30 
mínútur með þeim bát sem notaður 
er til viðmiðunar. Slíkt gerir farþegum 
kleift að komast á milli Akraness og 
miðborgar Reykjavíkur á skemmri tíma 
en tekur að aka á milli staðanna. Gert 
er ráð fyrir því að reksturinn verði ekki 
sjálfstæður heldur sé hluti af starfsemi 
annars fyrirtækis. 

Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri 
Akraneskaupstaðar segir að margir 
bæjarbúar sakni gömlu Akraborgar-
innar. „Ég er viss um að margir myndu 
nýta sér slíka ferju og þetta myndi klár-
lega nýtast okkur við eflingu ferðaþjón-
ustunnar á Akranesi.“

Við undirritun viljayfirlýsingar um flóasiglingar, f. v. : Kristín Soffía Jónsdóttur, 
formaður stjórnar Faxaflóahafna, Dagur B. Eggertsson borgarstjóri, regína 
Ásvaldsdóttir bæjarstjóri á akranesi og Ólafur adolfsson formaður bæjarráðs 
akraneskaupstaðar. 

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. Allar tæknilegar upplýsingar, snið og teikningar, eru fyrirliggjandi hjá okkur.

Yfir 80 litir í boði.          Nánari upplýsingar á www.solskalar.is

Viðhaldsfríir 
gluggar, hurðir, rennihurðir, sólskálar og svalalokanir



Skeifunni 3h  ll Sími: 588 5080 ll dynjandi.is

Dynjandi býður upp á hlífðar- og öryggis fatnað 
sem uppfyllir ströngustu  kröfur markaðarins. 

Hafðu samband og við aðstoðum!

Öryggis- og 
hlífðarfatnaðurFatnaður s.s.:

  -endurskin
  -hitaþolinn
  -regn
  -kulda
  -ljósboga
  -rafsuðu
 - efnaþolinn
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Heitur pottur á Langasandi 
til eflingar ferðaþjónustu 
á Skaganum
Þau Bjarnheiður Hallsdóttir 

og Pálmi Haraldsson mættu 
á skrifstofu bæjarstjóra Akra-

ness í gær, þann 18. desember sl. og 
afhentu Regínu Ásvaldsdóttur undir-
skriftarlista vegna Guðlaugar, sem er 
nafn á heitum potti og er áætlað að 
verði staðsettur á Langasandi. Hátt í 
200 manns höfðu skrifað undir eftir-
farandi áskorun til bæjarstjóra: 

„Við undirrituð, íbúar á Akranesi 
og áhugafólk um sjóböð, sjósund og 
almenna eflingu Langasands sem úti-
vistarsvæði, skorum á bæjaryfirvöld 
á Akranesi að flýta fyrirhuguðum 
framkvæmdum við heitan pott á 
Jaðarsbökkum við Aggapall og sjá 
til þess að hann verði kominn á sinn 
stað vorið 2015. Er það trú okkar að 
slíkur pottur myndi hleypa enn meira 
lífi á Langasand og strandlengjuna 
meðfram honum, nýtast bæjarbúum 
almennt vel og þar að auki skapa 
Akranesi ótvíræða sérstöðu í ferða-
þjónustu. „

„Að sjálfsögðu tökum við vel á 
móti þessari áskorun,“ sagði bæjar-
stjóri við þetta tækifæri og bætti við 
að það hafi verið skipaður starfshópur 

um framkvæmdina á Langasandi sem 
mun skila skýrslu til bæjarráðs um 
málið í þessum mánuði. Starfshóp-
inn skipa Sigurður Páll Harðarson 
sem er formaður, Elín Jónsdóttir, 
Haraldur Sturlaugsson og Íris Reyn-
isdóttir. Minningarsjóður um Jón 
og Guðlaugu Gunnlaugsbörn gaf 14 
milljónir króna til byggingar heitrar 
laugar á Langasandi sem nýtt verður 

fyrir félaga í Sjósundfélagi Akraness 
og fyrir aðra gesti Langasands. Elín 
Jónsdóttir situr í starfshópnum um 
byggingu laugarinnar fyrir hönd 
ættinga Jóns og Guðlaugar. Að sögn 
Regínu vilja bæjaryfirvöld vanda sig 
við hönnun og gerð laugarinnar þar 
sem heit laug á þessum stað getur haft 
mikið aðdráttarafl fyrir bæjarbúa og 
ferðamenn. 

Við afhendingu undirskriftarlistana á bæjarskrifstofunni. 

Starfsendurhæfing 
Vesturlands
- markmiðið er að endurhæfa þátttakendur  
til atvinnuþátttöku eða náms

Stofnfundur Starfsendurhæfingar 
Vesturlands var haldinn í Endur-
hæfingarhúsinu Hver á Akranesi 

11. desember sl. Stofnendur Starfsend-
urhæfingarinnar eru Samtök sveitarfé-
laga á Vesturlandi, Heilbrigðisstofnun 
Vesturlands, Símenntunarmiðstöðin á 
Vesturlandi, Vinnumálastofnun á Vest-
urlandi, Stéttarfélaga Vesturlands og 
Verkalýðsfélag Akraness. Fleiri verka-
lýðsfélög gætu átt eftir að bætast í hóp-
inn en þjónustusvæðið er Vesturland. 

Markmið Starfsendurhæfingar Vest-
urlands er að endurhæfa þátttakendur 
til atvinnuþátttöku eða til frekara náms. 
Einnig að vinna að auknum lífsgæðum 
þátttakenda og eftir atvikum fjöl-
skyldum þeirra. Stefnt er að því að að 
þátttakendur fái þjónustu í heimabyggð 
ef þess er nokkur kostur. Boðið verður 
upp á einstaklingsbundna úrlausn á 

vanda hvers þátttakanda eins og kostur 
er á. Samvinna verði við aðrar stofnanir 
samfélagsins s.s. félagsþjónustu, at-
vinnulíf, atvinnumiðlun, menntastofn-
anir og heilbrigðisþjónustu. 

Starfsendurhæfing Vesturlands gerir 
á næstunni samstarfssamning við 
Virk um rekstrarframlag og vinnur 
náið með hagsmunaaðilum að því að 
sérsníða lausnir fyrir þá sem þurfa á 
þjónustunni að halda. Stjórn Starfsend-
urhæfingar Vesturlands er skipuð sex 
fulltrúum til tveggja ára í senn og sex 
til vara. Samtök sveitarfélaga á Vestur-
landi skipa þrjá fulltrúa í stjórn og Sí-
menntunarmiðstöðin, HVE og Vinnu-
miðlun Vesturlands skipa hver um sig 
einn fulltrúa. Þá mun forstöðumaður 
einnig sitja með stjórnarfundi með 
málfrelsi og tillögurétt. Forstöðumaður 
Hver er Thelma Sigurbjörnsdóttir. 

Glaðbeittir þátttakendur stofnfundar Starfsendurhæfingar Vesturlands. 
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Árni Múli valinn 
nýr pólitískur 
ráðgjafi Bjartrar 
framtíðar
Árni Múli Jónasson hefur 

verið ráðinn pólitískur 
ráðgjafi þingflokks Bjartrar 

framtíðar og aðstoðarmaður for-
manns flokksins, Guðmundar 
Steingrímssonar. Hann hefur mikla 
reynslu, lögfræðingur og hefur m.a. 
starfað sem fiskistofustjóri og bæj-
arstjóri á Akranesi og hjá umboðs-
manni Alþingis. Árni Múli hefur 
sérhæft sig í mannréttindalögfræði 
og hefur unnið að þeim málum 
í stjórn Íslandsdeildar Amnesty 
International og hjá Rauða krossi 
Íslands. Árni Múli Jónasson. 

Ráðning rektors á Hvanneyri 
ákveðin í næsta mánuði
Alls sóttu sjö einstaklingar um 

stöðu rektors við Landbún-
aðarháskóla Íslands en um-

sóknarfrestur rann út 5. desember sl. 
Þó nokkuð hafi blásið í seglinn í rekstri 
Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri 
undanfarin misseri virðist það vera 
vilji ríkisvaldsins að skólinn starfi 
áfram, enda hann einn af hornsteinum 
menntunnar í landbúnaði í landinu. 
Nokrir hafa sótt um embætti rektors 
sem hefur verið auglýst laust til um-
sóknar. 

Umsækjendur eru: 
• Björn Þorsteinsson
• Freyr Einarsson
• Guðmundur Kjartansson
• Ívar Jónsson
• Jón Örvar G. Jónsson
• Sigríður Kristjánsdóttir
• Þórunn Pétursdóttir
Háskólaráð LbhÍ ákvað á fundi 

sínum fyrir jól að vísa umsóknum til 
valnefndar en í henni sitja Ásgeir Jóns-

son, Guðfinna Bjarnadóttir og Torfi 
Jóhannesson. 

Björn Þorsteinsson, settur rektor, 
segir að valnefndin muni koma saman 
í febrúarmánuði og meta ágæti um-
sækjenda. 
- Hefur hugmynd mennta- og mennta-
málaráðherra, Illuga Gunnarssonar, að 
sameina háskólana á Hvanneyri, Bif-
röst og Hólum eitthvað truflað þetta 
ráðningarferli? 

„Það veit ég ekkert um, en sé svo 
hef ég ekki verið upplýstur um það. 

Ég er ekki mjög glöggur í því að horfa 
niður í hið grugguga vatn íslenskra 
stjórnmála. Ég er fræðimaður og 
skólamaður og hef aldrei verið í stjórn-
málaflokki og veit því ekki um þau ráð 
sem vélað er um bak við tjöldin. Það er 
svo fundur í Borgarnesi 30. janúar nk. 
um skólamál í héraðinu að frumkvæði 
sveitarstjórnar Borgarbyggðar þar sem 
ég tel að eigi að ræða um háskóla í 
dreifbýli og framtíð þeirra,„segir Björn 
Þorsteinsson, settur skólameistari á 
Hvanneyri.

Björn Þorsteinsson hefur gegnt starfi rektors síðan Ágúst Sigurðsson lét af 
því starfi síðasta vor og var ráðinn sveitarstjóri rangárþings ytra.

Poweradebikarkeppnin: 

Snæfell mætir Keflavík og 
Skallagrímur Stjörnunni
Dregið var fyrir skömmu í und-

anúrslitum Poweradebikar-
keppninnar í körfuknattleik 

og lendir Snæfell á móti Keflavík hjá 
konunum og er leikið laugardaginn 
31. janúar kl. 16: 30. Í hinum und-
anúrslitaleiknum leikur Grindavík 

gegn Njarðvík mánudaginn 2. febrúar 
kl. 19: 15. Lið Snæfells komst ekki í 
undanúrslit hjá körlum en þar leikur 
Skallagrímur gegn Stjörnunni sunnu-
daginn 1. febrúar kl. 19: 15 og KR gegn 
Tindastóli mánudaginn 2. febrúar kl. 
19: 15. 

Frá leik Snæfells gegn Keflavík á síðustu leiktíð, en leikurinn fór fram í Keflavík. 

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

Framfarafélag
Borgfirðinga

Dagskrá

Skráning með tölvupósti á borgarbyggd@borgarbyggd.is
Verð fyrir léttan hádegismat 750 kr.

Ráðstefnan er öllum opin, íbúar eru hvattir til að mæta.

 
   

  
09:40-10:00 Hlutverk háskóla í þróun 

svæða 
Kolfinna Jóhannesdóttir sveitarstjóri 
Borgarbyggðar 

   
10:00-10:20 Háskóli og samfélag  Vilhjálmur Egilsson rektor Háskólans á 

Bifröst 
   
10:20-10:40 Háskólar í dreifbýli. 

Hlutverk og ögranir 
Björn Þorsteinsson rektor 
Landbúnaðarháskóla Íslands 

  
10:40-11:00 Kaffihlé  
  
11:00-11:20 Sérstaða Snorrastofu-

rannsóknir í sínu rétta 
umhverfi 

Bergur Þorgeirsson forstöðumaður 
Snorrastofu 

   
11:20-11:40 Hugmyndir um 

sameiginleg verkefni fyrir 
háskóla 

Óskar Guðmundsson formaður 
Framfarafélags Borgfirðinga 

   
11:40-12:20 Svæðisþróun og starfsemi 

haskóla 
Anna Karlsdóttir  

   
12:20-13:00 Léttur hádegisverður  
   
13:00-13:30 Framtíð háskóla í 

Borgarbyggð 
Illugi Gunnarsson mennta- og 
menningarmálaráðherra 

   
13:30-14:30 Panel umræður Anna Elísabet Ólafsdóttir 

aðstoðarrektor Háskólans á Bifröst 
   
   

 

Ráðstefnuslit

Guðveig Eyglóardóttir formaður 
byggðaráðs Borgarbyggðar

Setning09:30-09:40



Veitum fría ráðgjöf 
fyrir tjónþola

Pantaðu tíma:   
fyrirspurnir@skadi.is

Nethyl 2   110 Reykjavík   Sími 568 1245

skadi.is

Þ. Skorri Steingrímsson,
Héraðsdómslögmaður

Steingrímur Þormóðsson,
Hæstaréttarlögmaður

Sérfræðingar í 
líkamstjónarétti
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Á von á jafnari keppni í vetur”
- sagði Hannes S. Jónsson, formaður KKÍ við upphaf móta í haust

Formaður Körfuknattleikssam-
bands Íslands, Hannes S. Jónsson, 
sagði við upphaf úrvalsdeildar-

keppninnar í haust, Dominosdeildar 
karla og kvenna, að hann ætti von á 
jafnari keppni í vetur en oft áður, bæði 
hjá körlum og konum. „Ég held að við 
munum nú fá skemmtilegri vertíð en 
oft áður, leikirnir verði jafnari, skiptist í 
tvo hópa, topp og botn, en jöfn á báðum 
stöðum. Ég held að það sé ekkert víst 
að þeim liðum sem er spáð falli muni 
falla, það gerir körfuboltaíþróttina svo 
skemmtilega. ”
- KR er spáð afgerandi sigri hjá körlunum, 
gengur það eftir að þínu mati? 

„Þeir eru mjög sterkir núna, en það 
mun koma á óvart hvað önnur félög 
verða einnig sterk þegar líður á mótið. 
Ég tel að KR eigi ekki sigurinn vísan 
í deildinni,“ sagði Hannes. Nú þegar 
komið er fram í janúarmánuð hefur 
KR ekki tapað leik, en þurftu þó tvær 
framlengingar í síðasta leik gegn ÍR til 
að knýja fram sigur. Snæfell er í 6. sæti 

en Skallagrímur í í botnbaráttu en Borg-
nesingar berjast hatrammri baráttu fyrir 
veru sinni í Dominosdeildinni. 
- Keflavík er spáð sigri í Dominosdeild 
kvenna. Heldurðu það það gæti orðið 
raunin þegar upp er staðið í vor? 

„Það gæti orðið raunin en Íslands-
meistarar Snæfells gætu varið titilinn 

frá síðasta vori. Snæfell hefur misst lyk-
illeikmenn en einhverjar hafa komið í 
staðinn eins og gengur og gerist. Það 
er svolítið erfiðara að sjá hvernig þetta 
verður hjá kvenfólkinu. En eins og hjá 
körlunum verða þar margir skemmti-
legir leikir, og í deildunum fyrir neðan 
Dominosdeildirnar verða margir góðir 
leikir, mörg lið munu berjast um sæti 
í deild fyrir ofan og mörg þeirra liða 
sem eru í 1. deildinni þekkja að spila í 
efstu deild. Munurinn á tveimur efstu 
deildunum hefur farið minnkandi, og 
það er jákvætt. Til tals hefur komið að 
bæta við 3. deild karla en einir nýliðar 
eru í 2. deildinni í vetur, Kormákur á 
Hvammstanga. Fleiri lið sem eru með 
gott unglingastarf munu eflaust tilkynna 
þátttöku ef 3. deildin bætist við,“ sagði 
Hannes S. Jónsson. 

Í yngri flokkunum er víðast hvar 
aukning í þátttöku á Íslandsmóti, og 
það um allt land að sögn formanns KKÍ. 
Þátttaka Íslands í næstu Evrópukeppni í 
körfubolta karla hefur eflaust þau áhrif 

að fleiri munu æfa og keppa í körfubolta, 
auk breidd og vinsældir íþróttarinnnar. 

Hæfileg bjartsýni ríkti við 
upphaf móta
Þjálfari Snæfellsliðanna beggja, Ingi Þór 
Steinþórsson, sagði í haust að það væri 
bæði gott og eðlilegt að Snæfelli væri 
ekki spáð Íslandsmeistaratitli kvenna, 
þ. e. að konurnar verðu titilinn. Miklar 
breytingar hefðu orðið á liðinu en auð-
vitað yrði stefnt að því að vinna alla leiki, 
og þar með Íslandsmeistaratitilinn aftur. 
Keflavík var spáð sigri. 

Karlaliðinu var spáð 8. sæti en Ingi 
Þór sagði að lítill munur væri á liðinum 

sem sé spáð 4. til 9. sæti, svo margt 
gæti gerst. En ekki megi mikið ganga 
úrskeiðis til þess að liðið sé í fallhættu. 

„Heimavöllurinn í Stykkishólmi 
skipti miklu máli og með góðum ár-
angri þar og góðri stemmningu ætti 
árangurinn að verða ásættanlegur, þó 
auðvitað sé stefnt að bæði Íslandsmeist-
ara- og bikarmeistaratitli, ” sagði Ingi 
Þór. Snæfell er nú í 6. sæti en dottið út 
úr bikarkeppni, töpuðu fyrir Tindastóli 
17. janúar sl. !!

„Það eru miklar breytingar á bæði 
karla- og kvennaliðinu milli leiktímabila, 
við , misstum það marga leikmenn frá 
síðasta leiktímabili þannig að þetta er 
gott tækifæri fyrir unga leikmenn sem 
hafa alist upp hjá félaginu til að láta ljós 
sitt skína. Karlahópurinn er nokkuð fá-
mennur þannig að lítið má út af bera 
í meiðslum og fleiru,“ sagði Ingi Þór. 

Skallagrími var spáð 12. sætinu í 
Dominosdeild karla og sagði þáverandi 
þjálfari liðsins að það hefði ekki komið 
á óvart, liðið hefði ekki verið að standa 
sig vel á undirbúningstímabilinu Hann 
hefur nú hætt þjálfun liðsins og annar 
tekið við. 

Það væri verkefni leikmanna liðsins 
að sanna í vetur að spáin væri röng, 
Skallagrímur ætti áfram sæti í Dominos-
deild karla. Það byggðist fyrst og fremst 
á góðum árangri á heimavelli liðsins í 
Borgarnesi, þar væru góðir áhorfendur 
og frábær umgjörð leikja. Spennandi 
leiktímabil væri framundan í vetur. Hjá 
yngri flokkum Skallagríms er samvinna 
við Reykdæli og einnig við Snæfell sem 
og við Skagamenn. 

Formaður KKÍ, Hannes S. Jónsson. 
Þjálfari beggja Snæfellsliðanna í 
Domonosdeildunum, Ingi Þór Stein-
þórsson. 

Snæfell vann „derby„-
leik Vesturlandsliðanna
Snæfell og Skallagrímur mættust 

í leik Vesturlandsliðanna í Dom-
inosdeild karla í körfuknattleik 

fyrir skömmu, í svokölluðum „derby“ 
leik eins og svona leikir nágrannaliða 
eru oft kallaðir í fótbolta, og því þá ekki 
líka í körfubolta. 

Snæfell vann leikinn örugglega, 
97-62 og fór Sigurður Á. Þorsteinsson 
á kostum í leiknum fyrir Snæfell og 
skoraði 29 stig og tók 5 fráköst. Snæ-
fell er í 6. sæti deildarinnar og mætir 
Stjörnunni í Ásgarði í Garðabæ í kvöld, 
fimmtudag. 

Konurinar halda áfram 
sigurgöngunni
Lið Snæfells í Dominosdeild kvenna 
heldur sínu striki í deildinni og tapar 
ekki leik. Þær mættu Valskonum í 
Vodafone-höllinni um helgina og 
höfðu sigur, 60-72, en það kostaði 

nokkur átök lengst af að innbyrða þann 
sigur því Valur veitti lengi vel verðuga 
mótspyrnu. 

Snæfell og Skallagrímur léku í Stykkishólmi á laugardaginn. Væntanlega hafa 
þessi kappar verið mættir þar með sínum liðum. 

Hildur Sigurðardóttir er alveg ómet-
anleg fyrir lið Snæfells, sívinnandi 
og smitar út frá sér með kraftinum 
og einbeitninni. 
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Opið: Mán. - föst. kl. 09-18  
Laugardaga kl. 11-15 

innréttingar
danskar

í öll herbergi heimilisins

Fjölbreytt úrval aF hurðum, 
Framhliðum, klæðningum og einingum, 

geFa þér endalausa möguleika á 
að setja saman þitt eigið rými.

við hönnum og teiknum Fyrir þig
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

sterkar og glæsilegar

þitt er valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir 
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.
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