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ELKEM Ísland: 

Þróunarverkefni í sam-
starfi við Háskóla Íslands
Elkem Ísland hefur gengið frá sam-

starfssamningi við meistaranem-
endur við Háskóla Íslands um 

kostun á tveimur lokaverkefnum í meist-
aranámi í véla- og iðnaðarverkfræði. Skil-
greind hafa verið tvö verkefni sem tengjast 
framleiðslu Elkem Ísland á Grundartanga. 
Annars vegar er þróun og tilraunafram-
leiðsla á kolefniskögglum og hins vegar er 
hagkvæmniathugun á rekstri verksmiðju er 
framleiðir kolefnisköggla á Grundartanga. 
Í því verkefni felst meðal annars forhönnun 
á hugsanlegri verksmiðju ásamt áætlun um 
byggingar- og rekstrarkostnað. 

Til verkefnanna hafa verið fengnir James 
Dannyell Maddison og Jónas Þór Mark-
ússon. Sigrún Nanna Karlsdóttir, lektor, 
og Magnús Þór Jónsson, prófessor, verða 
leiðbeinendur þeirra fyrir hönd Háskóla 
Ísland en Jón Viðar Sigurðsson og Þorsteinn 
Hannesson leiðbeinendur þeirra fyrir hönd 
Elkem Ísland. Þá hefur Elkem Ísland einnig 
fengið til samstarfs í þessum verkefnum 
fyrirtækið Feng í Hveragerði og tækjafram-
leiðandann Amandus Kahl í Þýskalandi. 
Ætlunin er að þróa og framleiða efnavirka 
kolefnisköggla (pellets). Þessir kögglar gætu 
að hluta til komið í staðinn fyrir koks og 
hugsanlega dregið úr notkun á timburkurli. 

Kögglarnir verða framleiddir úr kolum, 
viðarkolum, olíukoksi, möluðu timbri og 
jafnvel fleiri efnum. Tilraunavinnan felst í 
því að finna bestu blöndu af þessum efnum 
með tilliti til eðlis- og efniseiginleika, svo 

sem efnavirkni, styrks og hreinleika. Til-
raunirnar verða gerðar í verksmiðju Fengs í 
Hveragerði en greiningarvinna verður gerð 
á rannsóknastofu Elkem á Grundartanga og 
við Tækniháskólann í Þrándheimi. 

Verksmiðja elkem á Grundartanga.
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Hugleiðingar 
um Evrópumál
Það er sérkennileg stefna hjá 

íslenskum stjórnvöldum að 
ætla að slíta viðræðum við 

Evrópusambandið þrátt fyrir skýran 
vilja meirihluta þjóðarinnar að halda 
viðræðunum áfram. Allar skoðana-
kannanir sem hafa verið gerðar um 
þetta mál undanfarin misseri sanna 
það. Á sama tíma gengur hægt að 
lyfta gjaldeyrishöftunum því það mál 
er mun flóknara og erfiðara en núver-
andi stjórnarflokkar gáfu í skyn í kosn-
ingabaráttunni fyrir síðustu kosningar. 

Hvers vegna liggur þá svona á því 
að loka einum dyrum sem hugsan-
lega gætu verið leiðin út úr þeim vand-
ræðum sem íslenskt efnahagslíf er í. 
Það vita allir að núverandi ríkisstjórn 
er á móti aðild og engin sem ætlast til 
að hún leiði viðræður við Evrópusam-
bandið. En það væri hrein skemmdar-
starfsemi fyrir komandi kynslóðir að 
slíta viðræðunum. Það þýddi að hefja 
þyrfti ferlið frá upphafi aftur meðal 
annars þannig að allir aðildarþjóðir 
ESB yrðu að samþykkja að hefja við-
ræðuferlið upp á nýjan leik. Það eru 
dæmi um að þjóðir hafa sett aðildar-
viðræður í frost í einhvern tíma og 
síðan hafi viðræðurnar hafist aftur 
þegar pólitísk yfirvöld hafa ákveðið 
slíkt. Dæmi um slíkt er þegar maltnesk 
yfirvöld ákváðu að fresta viðræðum en 
þegar ný ríkisstjórn tók við völdum þá 
var hafist handa á nýjan leik. Síðan 
er annað dæmi í tilfelli Sviss. Sviss 
sóttum aðild að Evrópusambandinu 
árið 1992 en setti svo umsóknina á ís 
þegar naumur meirihluti íbúa landsins 
hafnaði þátttöku í EES. En Sviss á samt 

í nánu samstarfi við ESB í gegnum 
Schengen samstarfið og flókna tvíhliða 
samninga á milli landanna. Umsóknin 
um aðild er hins vegar í gangi þótt 
hvorugur aðilinn sé neitt að vinna í 
því máli. 

Einn af þeim mönnum sem hefur 
skrifað mikið um aðildarviðræðurnar 
og samanburð í efnahagsmálum milli 
landa er Guðsteinn Einarsson, kaup-
félagsstjóri í Borgarnesi. Hann hefur 

bent á að umræðan um ESB aðild 
kosti hennar og galla virðist vekja 
upp hræðslu við breytingar, þjóð-
ernisrembing og ofsafengin við-
brögð sérhagsmunahópa. Hvaða hag 
við hefðum að samstarfi við önnur 
Evrópulönd kemst varla eða ekki að. 
Helstu markmið þeirra sem ekki vilja 
láta reyna á samninga virðast vera að 
tryggja óbreytt ástand í efnahags-og 
stjórnmálum þjóðarinnar, nú þegar 
breytt vinnubrögð, stjórnmálamanna, 
fyrirtækja og einstaklinga er þörf, 
hvort sem er á sviði reksturs, efna-
hagsmála, starfshátta stjórnmálaflokka 
eða lífsstíls fólks. 

Andrés Pétursson

aðalskrifstofur evrópusambandsins 
eru í brussel. Þar gleður margt annað 
augað en háar byggingar. 

Þróun fjölmiðlafrelsis
Evrópusamband blaðamanna 

(EFJ) hefur fagnað tilkomu 
skýrslu þings Evrópuráðsins um 

„Vernd réttinda fjölmiðla í Evrópu“, 
en lýsir um leið yfir áhyggjum vegna 
þróunar fjölmiðlafrelsis víða um álf-
una. „Þó svo að við fögnum samþykkt 
þessarar skýrslu, þá verður að hafa í 
huga að þar er athyglinni líka beint að 
þróun í Evrópu sem ástæða er til að 
hafa miklar áhyggjur af. Sérstaklega 
á þetta við um lönd þar sem alvarleg 
brot gegn fjölmiðlaréttindum eru ekki 

óalgeng,“ segir Mogens Blicher Bjer-
regård, forseti EFJ. Hann bætir við að 
lönd sem sérstaklega séu nefnd í skýrsl-
unni, þar á meðal Azerbajan, Ungverja-
land, Rússland, Tyrkland og Úkraína 
þurfi að gera átak í sínum málum og 
koma réttindamálum fjölmiðla í lag. 

Gvozden Srećko Flego, þingmaður 
á Evrópuráðsþinginu og talsmaður 
nefndarinnar sem stóð að skýrslunni 
er frá Króatíu og hefur hann tekið mjög 
einarða afstöðu í þessum málum og 
gagnrýnt harðlega tilraunir fulltrúa 

nokkurra ríkja til að neita því að fjöl-
miðlafrelsi sé skert í löndum þeirra. 
Hann bendir á að skýrslan sé byggð 
á staðreyndum sem aflað hafi verið 
af sérfræðingum og öðru fólki sem sé 
á staðnum og að vinna í því umhverfi 
sem um ræðir. 

Kannski þurfum við Íslendingar ekki 
að hafa áhyggjur af þróun mála hér-
lendis, en við þurfum að fylgjast með. 
VESTURLAND hefur þá ritstjórnar-
stefnu fyrst og fremst að segja satt og 
rétt frá því sem er að gerast í héraði, 
en dylgjur eða getgátur eiga ekki upp 
á pallborðið. 

Birting skopmynda af Múhamed spámanni

IMMI - Alþjóðleg stofnun um 
upplýsinga- og tjáningarfrelsi, 
hefur skorað á íslenska fjölmiðla, 

listamenn og aðra landsmenn að birta 
skopmyndir Charlie Hebdo til að 
sýna afstöðu okkar til tjáningarfrels-
isins. Sýnum hryðjuverkamönnum og 
óvinum mannréttinda að morð, ofbeldi 
og hræðsluáróður duga ekki til að þagga 

niður í tjáningu segir í áskorun IMMI. 
Nú er rétta stundin til að fara í 

ígrundaða naflaskoðun á stöðu tján-
ingarfrelsisins. Hve miklum kælingar-
áhrifum hafa öfgasinnar valdið á tján-
ingu? Hvaða áhrif hafði til að mynda 
umræðan um birtingu skopmyndar Jót-
landspóstsins af Múhamed spámanni á 
sínum tíma? 

Hvaða afstöðu ætlum við að taka 
hérlendis? Hvað með að friðmælast 
og birta engar skopmyndir? Er það 
kannski svar við hótunum, ótti við af-
leiðingarnar? Eflaust túlka margir það 
svo, en í þessu blaði, VESTURLANDI, 
viljum við fara friðarleiðina og birta 
engar skopmyndir þrátt fyrir áskorun 
um annað. Það er líka afstaða. 

Um 4,8% landsmanna 
býr á Vesturlandi
Á Vesturlandi bjó í lok síðasta árs 

15.570 manns, eða um 4,8% 
allra landsmanna í 10 sveitar-

félögum. 6 þessara sveitarfélaga er með 
færri en 1.000 íbúa. Akranes er lang-
fjölmennasta sveitarfélagið með 6.770 
íbúa, sem er nær helmingur allra íbúa 
á Vesturlandi, eða 43% og Akranes er 
nær helmingi stærra en næststærsta 
sveitarfélagið, Borgarbyggð. Íbúafjöldi 
einstaka sveitarfélaga, raðað eftir íbúa-
fjölda er þessi; 

 Í Skorradalshreppi býr aðeins 60 manns samkvæmt þjóðskrá, en íbúafjöldinn 
margfaldast á sumrin vegna mikillar sumarhúsabyggðar.

Akranes 6.770

Borgarbyggð 3.550

Snæfellsbær 1.680

Stykkishólmur 1.110

Grundarfjarðarbær 900

Dalabyggð 680

Hvalfjarðarsveit 630

Eyja- og Miklaholts-
hreppur

140

Skorradalshreppur 60

Helgafellssveit 50

Mannamót 2015: 

Fjölmörg fyrirtæki af  
Vesturlandi meðal þátttakenda
Þann 22. janúar sl. stóðu mark-

aðsstofur landshlutanna í 
annað sinn fyrir sameiginlegum 

kynningarfundi eða stefnumóti fyrir 
ferðaþjónustuaðila af landsbyggðinni 
og ferðakaupendur í Reykjavík undir 
nafninu Mannamót. Mannamótið var 
haldið í flugskýli flugfélagsins Ernis við 
Reykjavíkurflugvöll og komu saman 
um 180 öflug fyrirtæki af öllu landinu 
og kynntu vörur sínar og þjónustu. Til-
gangurinn með verkefninu er að kynna 
landsbyggðarfyrirtæki í ferðaþjónustu 

fyrir ferðasöluaðilum sem staðsettir 
eru á höfuðborgarsvæðinu og vinna 
með því að dreifingu ferðamanna um 
landið og uppbyggingu heilsársferða-
þjónustu. 

Mjög góð þátttaka var á Manna-
mótum og fór þátttaka fram úr vonum. 
Fólk var almennt sammála um að mikil 
gróska og tækifæri væru í ferðaþjón-
ustu á landsbyggðinni. 32 fyrirtæki 
af Vesturlandi tóku þátt og var mikill 
áhugi á þeim fyrirtækjum meðal þeirra 
sem sóttu Mannamót. 

Félagsheimilið Hlaðir og Ferstikla, 
bæði á Hvalfjarðarströnd, voru meðal 
þátttakenda.



FRÍ HEIMSENDING 
UM ALLT LAND

arismaralind skorisnetverslunnikebyair
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Á HELSTU ÞÉTTBÝLISSTÖÐUM Á VESTURLANDI

Stundum er sagt að gott sé að trúa á sjálfan sig, en sannfærast samt sem 
áður ekki of fljótt. Þetta ágæta heilræði rifjaðist upp fyrir formanni 
verkalýðsfélagsins Bárunnar eftir að  forysta Samtaka atvinnulífsins 

brást við kröfugerð Starfsgreinasambands Íslands, sem lögð var fram fyrir 
skemmstu. Meginkröfurnar eru 300 þúsund krónur á mánuði innan þriggja 
ára. Sérstaklega verði horft til gjaldeyrisskapandi atvinnugreina, launatöflur 
endurskoðaðar, starfsreynsla og menntun verði metin til hærri launa, desem-
ber- og orlofsuppbætur hækki, vaktaálag verði endurskoðað, lágmarksbónus 
í fiskvinnslu verði tryggður og að starfsheiti verði skilgreind á ný. Skemmst 
er frá því að segja að Samtök atvinnulífsins svöruðu strax fullum hálsi og 
sögðu að enginn samningsgrundvöllur væri til viðræðna um endurnýjun 
kjarasamninga og bentu á að launabreytingar í nágrannalöndum séu á bilinu 
2% til 4% á ári. Mönnum hefur verið tíðrætt um hina norrænu leið í kjara-
samningum. Miðað við nýja úttekt á dagvinnulaunum á Íslandi og hinum 
Norðurlöndunum kemur í ljós að dagvinnulaun íslensks verkafólks eru allt 
að 30% lægri en hjá frændum vorum. Þessar tölur segja í raun og veru allt 
sem segja þarf í þessum efnum. Forysta atvinnurekenda telur hins vegar að 
þjóðfélagið fari á hliðina verði gengið að kröfum Starfsgreinasambandsins og 
hafnar alfarið viðræðum. Eins og oft áður skiptast á skin og skúrir þegar sest 
er við samningaborðið hjá ríkissáttasemjara, og ekki er að efa að báðir aðilar 
hafa nokkuð til síns máls. En vissulega eru 300 þúsund króna mánaðarlaun 
ekki há laun.

Á hátíðarstundum er gjarnan talað um að Ísland sé í hópi auðugustu ríkja 
heims. Í slíku fyrirmyndarþjóðfélagi hlýtur almenningur að lifa af dagvinnu-
laununum og þurfi ekki að treysta á aukavinnu og bónus þar ofan á til eiga 
að daglegrar framfærslu. Þannig er staðan engu að síður í dag hér á landi. 
Augljóst er að enginn lifir á lágmarkslaunum sem eru í dag 201.317 krónur 
og eftir fjóra mánuði í starfi  214.000 krónur. Það er allt og sumt. Samninga-
viðræðum um kaup og kjör hjá ELKEM á Grundartanga miðaði ekkert þegar 
síðast fréttist en það væri mjög alvarleg staða ef boða þyrfti til verkfalls þar 
til að koma samningaviðræðum þar á eitthvað skrið. Fullyrt er stundum að 
hér ríki velmegun. En hvað er velmegun? Atvinnuleysi er að vísu að nálgast 
sögulegt lágmark á sumum stöðum á landinu en er samt er til fólk sem á 
hvorki til hnífs eða skeiðar. Fólk sem hefur verið lengi á atvinnuleysisbótum 
nýtur þeirra ekki lengur og leitar þá á náðir sveitarfélagsins sem það býr, til 
kirkjunnar eða annað þar sem einhverrar úrlausnar er að vænta í neyðinni. 
Svona lýsingar benda nú ekki beint til að hér á landi ríki almenn velmegun, 
því miður, og það virðist vera langt í það.

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

Enn og aftur er 
verkfallsvopninu hótað

Leiðari „Þurfum að sýna meiri festu í 
rekstri Borgarbyggðar, fara í 
ýmsar hagræðingaraðgerðir“
- segir Kolfinna Jóhannesdóttir sveitarstjóri

Kolfinna Jóhannesdóttir, 
skólameistari Menntaskóla 
Borgarfjarðar var ráðinn nýr 

sveitarstjóri Borgarbyggðar eftir sveit-
arstjórnarkosningarnar vorið 2014. 
Meirihluti sveitarstjórnar er skipaður 
þremur fulltrúum Sjálfstæðisflokks og 
þremur fulltrúum Framsóknarflokks 
en í minnihluta eru tveir fulltrúar 
Samfylkingarinnar og einn fulltrúi 
Vinstri hreyfingarinnar, græns fram-
boðs. Oddvitar meirihlutans eru Björn 
Bjarki Þorsteinsson Sjálfstæðisflokki 
og forseti sveitarstjórnar og Guðveig 
Eyglóardóttir Framsóknarflokki og 
formaður byggðaráðs. Helstu áherslur 
meirihluta sveitarstjórnar eru að verja 
grunnstoðirnar, að sinna bæði grunn- 
og leikskólunum vel, auka fjölbreytn-
ina í atvinnulífinu og verja opinberar 
stofnanir í sveitarfélaginu. 

Kolfinna Jóhannesdóttir segir að 
þegar kemur að fjármálum sveitar-
félagsins þá sé staðan sú að heildar-
skuldir þess séu undir 150% viðmiði 
sem byggir á reglugerð um fjár-
hagsleg viðmið og eftirlit með fjár-
málum sveitarfélaga, eða um 125% 
af reglulegum tekjum í byrjun þessa 
árs. Reksturinn sé þungur. Rekstr-
arjafnvægi næst ekki að óbreyttu á 
þriggja ára grunni eins og regluverk 
um fjármál sveitarfélaga gera ráð fyrir. 
Eftirlitsnefnd um fjármál sveitarfé-
laga var gert kunnugt um þá stöðu. 
Vandi Borgarbyggðar er ekki síst 
að við erum með of lítið veltufé frá 
rekstri þannig að staðan er vissulega 
erfið. „Við tókum stórt skref nú við 
gerð fjárhagsáætlunar fyrir þetta ár 
með hækkun á fasteignaskatti upp í 
0,49% úr 0,36% en hækkunin nú er 
vissulega mun hærri nú hjá Borgar-
byggð en hjá öðrum sveitarfélögum 
á Vesturlandi. Það markast meðal 
annars af því að svigrúm var til 
hækkunar en fasteignaskattar voru 
lægri í Borgarbyggð en hjá sumum 
nágrannasveitarfélögunum þó ekki 
öllum. Við hefðum þurft að byrja að 
hækka fasteignaskatta strax árið 2013 
þannig að þetta er stórt skref vissulega 
en er nauðsynlegt miðað við stöðu 
sveitarfélagsins um þessar mundir.“
- Sveitarstjórn Borgarbyggðar var með 
fundi til að kynna fjárhagsáætlunina, 
og þá kannski ekki síst hækkun á fast-
eignagjöldum sem í einstaka tilfellum 
gat farið allt upp í 40%. Hvernig voru 
viðbrögð þeirra sem sóttu fundina? 

„Fólki fannst þetta mikil hækkun 
sem þetta er en skilur að þegar rekstur-
inn er jafnþungur og raun ber vitni 
þá þarf eitthvað að gera ef við viljum 
halda áfram að byggja upp skóla og 
leikskóla. Það var mjög vel mætt á 
fundina, um 150 manns í Borgarnesi, 
og þetta var mjög gott tækifæri fyrir 
okkur sem stjórnum sveitarfélaginu að 
ná til íbúanna til að skýra hlutina. Við 
þurfum að sýna meiri festu í rekstri 
Borgarbyggðar, fara í ýmsar hag-
ræðingaraðgerðir og það ætlum við 

að gera. Í Borgarbyggð eru fjölmörg 
sóknarfæri í atvinnulífinu, það þarf 
bara að draga þau fram.“

Borgfirðingar standa ein-
huga að baki háskólunum 
í sveitarfélaginu
Kolfinna Jóhannesdóttir segir að ráð-
stefna um framtíð háskóla í Borgar-
byggð, sem haldin var í Borgarnesi 
nýverið, hafi verið mjög gagnleg og 
upplýsandi um stöðu málsins. Illugi 
Gunnarsson, mennta- og menningar-
málaráðherra, mætti á fundinn og 
kynnti tillögu um starfshóp sem hefði 
það hlutverk að skoða sameiningu 
þriggja háskóla undir eina yfirstjórn, 
þ. e. sameiningu Háskólans á Bifröst, 
Landbúnaðarháskóla Íslands og Há-
skólans á Hólum. Þannig að engin 
ákvörðun hefur verið tekin um það 
hvort háskólarnir á Hvanneyri, Bifröst 
og á Hólum verði sameinaðir undir 
eina yfirstjórn en málin hafa verið sett 
í þann farveg. Eftir að sameining Há-
skóla Íslands og Landbúnaðarháskóla 
Íslands á Hvanneyri tókst ekki kom 
þessi staða upp sem ráðherra hefur 
kynnt. 

„Það er sóknarhugur í okkur Borg-
firðingum, starfsemi beggja háskól-
anna hér er sveitarfélaginu og mann-
lífinu hér mikilvæg og ég tek undir 

það sem sagt var á ráðstefnunni um 
að skólarnir munu báðir áfram lifa. 
En það þarf að skoða málið áfram. Það 
var gott að ráðherra kom með innlegg 
í málið, við fengum hann gagngert til 
að koma á ráðstefnuna, það var gott 
fyrir samfélagið að fá fram og ræða 
opinskátt ólík sjónarmið um framtíða 
háskóla í Borgarbyggð en síðan þarf að 
halda áfram og komast að niðurstöðu. ”

Ísgöng kalla á bættar 
samgöngur í uppsveitum 
Borgarfjarðar
Mikil áhersla hefur verið lögð á bættar 
vegasamgöngur í öðrum landshlutum, 
ekki síst á Suðurlandi, en minna hefur 
farið fyrir slíkum kröfum á Vesturlandi. 
Kolfinna segir það hafi kannski ekki 
borið eins mikið á þeim en vissu-
lega sé þörf á bættu vegakerfi, ekki 
síst í uppsveitum Borgarfjarðar. Hún 
bendir á að nú sé verið að gera ísgöng í 
Langjökli sem hafi vakið mikla athygli 
erlendis, m.a. í ferðatímaritum og á 
þekktum vefsíðum og búist sé við allt 
að 25 þúsund manns þangað strax á 
öðru ári frá opnun. Þá þurfi að svara 
þeirri spurningu hvort vegirnir um 
uppsveitir Borgarfjarðar, sérstaklega 
frá Húsafelli upp að jökli og um Kalda-
dal þoli umferðina. Að mati Kolfinnu 
Jóhannesdóttur sveitarstjóra þá þarf 
uppbygging vega og opnun þessa nýja 
aðdráttarafls í ferðaþjónustu uppi 
á jökli að haldast í hendur. Frá því í 
haust hafa verið fundir með vegagerð 
og þingmönnum um endurbætur 
ásamt því sem erindi hafa verið send til 
samgöngunefndar og fjárlaganefndar 
alþingis. Þarna sé um gríðarlegt hags-
munamál að ræða. Opnun ísgangna 
eigi allt undir því komið að vegsam-
göngur séu með þeim hætti að hægt 
sé að taka við þeim mikla fjölda ferða-
manna sem komi til með að koma, nú 
þegar hafa mörg þúsund manns bókað 
sig í skoðunarferðir í sumar. 

Það er sóknarhugur í okkur 
Borgfirðingum, starfsemi 
beggja háskólanna hér er 
sveitarfélaginu og mannlíf-
inu hér mikilvæg og ég tek 
undir það sem sagt var á 
ráðstefnunni um að skól-
arnir munu báðir áfram 
lifa. En það þarf að skoða 
málið áfram.

Kolfinna Jóhannesdóttir sveitarstjóri borgarbyggðar, t.h., á góðri stund 
í Landbúnaðarsafni Íslands á Hvanneyri. Henni á hægri hönd er Guðveig 
eyglóardóttir, formaður byggðaráðs borgarbyggðar.

Ölver
- sérstakt nafn á fallegu fjalli

Þetta fjall heitir Ölver en einnig 
kallað Blákollur. Það stendur 
sunnan við Hafnarfjall. Það nafn 

notuðu sjómenn á fjallinu sem notað var 
sem mið. En það getur líka verið heiti 
á toppi fjallsins. Fyrrum samkomuskáli 
Sjálfstæðismanna á Akranesi hét Ölver 
og þá færðist nafnið yfir á þann stað, en 
síðan á sumarbústaðabyggðina þarna. 

Ölver er flott nafn á fjalli, en um leið 
nokkuð sérstakt. 

Ölver.



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

Nú kr. 87.920,-
Verð áður kr. 109.900,-

Þvottavél
Lavamat 60460FL
Tekur 6 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

Nú kr. 95.920,-
Verð áður kr. 119.900,-

Þvottavél
Lavamat 75470FL
Tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 119.920,- 
Verð áður kr. 149.900,-

Þvottavél
Lavamat 75670FL
Tekur 7 kg af þvotti. 1600 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 127.920,- 
Verð áður kr. 159.900

uppÞvottavél
F66692MOP
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 43db með 5 þvottakerfi og 
þurrkun.

HvÍt Nú kr. 119.920,- 
Verð áður kr. 149.900,-

sTáL Nú kr. 127.920,- 
Verð áður kr. 159.900

uppÞvottavél
FsILENCM2P
Topplaus, undir borðplötu. Hljóðlát 
39db með 5 þvottakerfi og þurrkun.

HvÍt Nú kr. 103.920,- 
Verð áður kr. 129.900,-

sTáL Nú kr. 111.920,-
Verð áður kr. 139.900

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

Nú kr. 95.920.- 
Verð áður kr. 119.900,-

Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor10 ára ábyrgð á mótor

fyrir heimilin í landinu
Þvottadagar
Afsláttur af öllum AEG þvottavélum, þurrkurum og uppþvottavélum.

Þvottavél
ZWGB6120K
Tekur 6 kg af þvotti, 1200 
snúninga vinda og sjálfvirk 
vatnsskömmtun.

Nú kr. 69.900,- 

akraNesi - dalbraut 1 - sÍmi 444 9901  //   BorgarNesi - borgarbraut 61 - sÍmi 444 9912

12 mánaða 
vaxtalaus kortalán



Eik
imprEssivE

verð áður 6.490

vsk breyting -78 kr
vörugjalda lækkun -280 kr

Útsöluafsláttur 35%  -2.146 kr 

samtals:

3.986

 

Harðviðarval ehf       i       krókhálsi 4       i       110 reykjavík       i       sími 567 1010       i       www.parket.is
 

Vatnshelt harðparket með Hydra seal. 
meiri pressun í millikjarna og 100% lokuð fösun á milli borða. 

25 ára ábyrgð.
Allt að 10 sinnum meira rispuþol en áður.

Quick step, tryggðu 
þér alvöru harðparket
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Sóknarhugur á  
ráðstefnu um framtíð 
háskóla í Borgarbyggð
Sóknarhugur var í fólki á ráðstefnu 

um framtíð háskóla í Borgar-
byggð sem haldinn var í Hjálma-

kletti, mennta- og menningarhúsinu, í 
Borgarnesi fyrir skömmu. Ráðstefnan 
var vel sótt og fundarsalurinn í Hjálma-
kletti þétt skipaður. Meðal gesta og 
frummælenda á fundinum var Illugi 
Gunnarsson menntamálaráðherra 
en talsvert var rætt um nýjasta útspil 
menntamálaráðuneytisins varðandi 
skipulag háskólastarfs í landinu, það að 
háskólanir þrír í Norðvesturkjördæmi, 
Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri, 
Viðskiptaháskólinn á Bifröst og Há-
skólinn á Hólum verði gerðir að sjálfs-
eignastofnunum en rekstur þeirra sam-
einaður. Ráðherra sagði að með þessu 
væru áformin ekki að kroppa nokkur 
stöðugildi af skólunum til fjárhagslegar 
hagræðingar, heldur væri markmiðið 
að finna möguleika til að styrkja þá 
og skapa þeim ákveðna sérstöðu til 
viðbótar og fjölbreytni öðru háskóla-
starfi í landinu. Ráðherra boðaði að í 
undirbúningi væri stofnun starfs- og 
vinnuhóps sem myndi vinna að þessu 
verkefni. Ætlunin væri að í þeim hópi 
yrðu auk fulltrúa ráðuneytis og úr há-
skólasamfélaginu, sveitarstjórnarmenn 
og fulltrúar atvinnulífsins. 

Framfarafélag Borg-
firðinga átti frumkvæðið 
að ráðstefnunni

Rektorar háskólanna í Borgarbyggð 
voru meðal frummælenda á fundinum. 
Vilhjálmur Egilsson rektor Háskólans á 
Bifröst sagði skólastarf í mikilli sókn og 
nemendum væri að fjölda. Námsfram-
boð í skólanum væri öflugt og nýjan 
línan í Forystu og stjórnun algjörlega 
að slá í gegn. Með áformum um sam-
einingu háskólanna í Borgarfirði yrði 
að leggja upp með að útkoman yrði 
öflug menntastofnun. Vilhjálmur sagði 
m.a. að erindi Háskólans á Bifröst við 
samfélagið væri að; 
• Mennta forystufólk í atvinnulífi og 

samfélagi
• Gildi skólans, frumkvæði, samvinna 

og ábyrgð
• Mennta heimsborgara með rætur í 

sveitinni

• Fólk sem þekkir muninn á metnaði 
og græðgi

• Fólk sem stendur sig alls staðar
• Kennsluhætti í fremstu röð
• Kennum í einu rennsli staðnám og 

fjarnám
• Lotukennsla, vendikennsla
• Kennsluaðferðir sem byggja á verk-

efnavinnu og hópvinnu. 
„Við náum árangri með því að treysta 

á okkur sjálf og við þurfum að sanna 
okkur og ávinna tiltrú, ” sagði Vil-
hjálmur. „Nemendur þurfa að „velja” 
Háskólann á Bifröst og við teljum ekki 
nemendurna fyrr en þeir eru komnir 
í skólann. 

„Sameining á rekstri skólanna þarf 
að vera sóknaraðgerð fyrir alla en 
ekki virki til að verjast niðurskurði. 
Það eru augljósir kostir fyrir LbhÍ og 
Hólaskóla að verða sjálfseignastofnanir 
með skuldlaust eignasafn sem passar 
við reksturinn og geta tekið skóla-
gjöld. Rekstrarskuldir við ríkið yrðu 
strikaðar út í leiðinni. Sameiginlegur 
rekstur þarf að þýða að allir skólarnir 
fái betri möguleika til að sækja fram og 
styðja hvern annan í samstarfi og sam-
eiginlegum verkefnum. Hagkvæmur 
rekstur er hugsanlegur í stoðþjónustu 
en sóknarmöguleikar eru aðalatriðið.“

Vilhjálmur segir ekki vilja fara inn í 
feril sem gengur út á leiki og tala hina 
skólana niður en allir skólarnir þurfi 
að skapa um sig gott umtal. Enginn 
vilji er til að eyða orku sem ekki skilar 
starfinu fram á veginn og viðræður 
þurfa að fara fram af heilindum þar 
sem ekki er verið að sóa tíma og standa 
í varnarbaráttu við að réttlæta tilveru 
skólans. 

Framtíðarsýnin er að skapa alþjóð-
lega, samkeppnishæfa menntastofnun 
sem er framsækin, metnaðarfull, 
sveigjanleg, snörp og skapandi og er 
í fremstu röð í kennsluháttum og fag-
mennsku og er stolt af baklandinu sem 
er atvinnulíf og samfélag í Norðvestur-
kjördæmi og landsbyggðinni. Nauðsyn 
er að hafa leiðandi hlutverk í eflingu 
atvinnugreina á landsbyggðinni, s.s. 
fiskeldi, matvælaiðnaði, ferðaþjónustu 
og landbúnaði án þess að það sé á neinn 
hátt takmarkandi fyrir þróun skólans. 

Björn Þorsteinsson rektor LbhÍ á 
Hvanneyri kvaðst hafa efasemdir um 
sjálfseignastofnunar-fyrirkomulagið, 
en skipulögðu undanhaldi Landbún-
aðarháskólans yrði engu að síður að 
linna og landbúnaðarmenntun yrði 
að efla í landinu. Kolfinna Jóhann-
esdóttir sveitarstjóri Borgarbyggðar 
kvaðst mjög ánægð með ráðstefnuna 
og einnig hugmyndina um samein-
ingu háskólanna þriggja. Sagðist 
hún sjá ákveðin tækifæri í því og 
hugmyndin væru í þeim anda sem 
heimafólk hefði rætt. Hvatt var til 
þess á fundinum að starf vinnuhóps-
ins myndi hefjast sem fyrst. Það var 
Framfarafélag Borgfirðinga sem síð-
asta haust fór af stað með hugmynd 
um ráðstefnuna en að henni stóðu 
einnig Borgarbyggð og háskólarnir á 
Bifröst og Hvanneyri auk Snorrastofu. 

Heildareinkenni íslenska 
háskólakerfisins  
vanfjármögnun
Björn Þorsteinsson, rektor LbhÍ á 
Hvanneyri sagði að skipuleg umræða 
um hvað háskóli er eigi sér ekki djúpa 
rót í íslensku samfélagi. Ennfremur 
megi segja að aðrir skólar hafi sprottið 
fram úr grasrótinni meira og minna 
fyrir tilstilli skóla sem áður voru á 
framhaldsskólastigi eða samtaka 
tengdum atvinnulífi eða listgreinum. 

„Enda er það svo að háskólarnir í 
landinu, sérstaklega þeir smáu, eru 
fræ sem lögð hafa verið í grýtta jörð, 
af þeim hafa sprottið jurtir sem hafa 
verið afturkreistingar alla tíð í lát-
lausri vörn sem enginn kannast við 
að bera ábyrgð á að styðja til sóma-
samlegs lífs. Í sumum tilfellum hefur 
ráðsnilldin snúist um að búa til aðeins 
stærri stofnanir án þess að í það væri 
lagður neinn heimamundur. Dæmi 
um slíkt er Landbúnaðarháskóli Ís-
lands og Listaháskólinn. Samruni 
þeirra stofnana sem í þessa skóla voru 
settir var engan veginn hugsaðir að 
neinu viti fyrirfram, enda hafa ekki 
þau markmið náðst sem að var stefnt 
með stofnun þeirra, ” sagði Björn m.a. 

„Síðan er heildareinkenni íslenska 
háskólakerfisins vanfjármögnun sem 

er svo alvarleg að það þarf að leita 
langt út fyrir þann hóp landa sem 
við viljum bera okkur saman við. 
Háskólar á Íslandi eiga sér í alþjóð-
legum samanburði ekki langa sögu. 
Okkar elsti háskóli, Háskóli Íslands, 
er frá 1911 og vara áratugum saman 
bara embættismannaskóli. Kennsla í 
raunvísindagreinum hefst á landinu 
mun síðar, eða 1947 á Hvanneyri 
með stofnun búvísindadeildar sem 
var rekin samhliða bændadeildinni. 
Það er mikilvægt að menn átti sig á 
því að Landbúnaðarháskólinn er ekki 
borgfirskur háskóli, hann er þjóðar-
háskóli á sínu sviði. Skólinn er rek-
inn af ríkisfé og nærist af litlu eða 
engu leyti af heimafengnum afla úr 
héraði. Hins vegar nærist nærsam-
félagið af skólanum, en sú staðreynd 
hefur skotið þeirri hugmynd niður 
í kollinn á sveitarstjórnarmönnum 
að þar með geti þeir gert tilkall til 
íhlutunar um málefni skólans, t.d. 
virkjað þingmenn til að stöðva áform 
menntamálaráðherra um sameiningu 
LbhÍ og HÍ. 

Þetta eru dæmi um hvernig stjórn-
völd og menntastofnanir sem eiga að 
fara með sjálfstæði í eigin málum hafa 
verið svipt þessum lögbundnu rétti 
til að fara með eigin mál. Það væri 

lögfræðilega áhugavert úrlausnar-
efni að gera stjórnsýsluúttekt á hvaða 
merkingu slík forræðissvipting hefir 
gagnvart lögum og stjórnarskrá. Sveit-
arstjórnarmenn í Borgarfirði hafa 
m.a. beitt sér fyrir að ráða endur-
skoðunarskrifstofu sem sérstakan 
ráðgjafa í háskólamálum til að setja 
saman keypta skýrslu um fýsileika 
sjálfseignarstofnunarformsins fyrir 
Landbúnaðarháskólann. Þetta frum-
kvæði er annað dæmi um íhlutun í 
málefni sjálfstærðar stofnunar. ”

Einn þjóðarháskóli
„Einn þjóðarháskóli undir einu 
rekstrarformi er líklegasta svarið til að 
skapa jafnræði milli skóla, fræðasviða 
og námsgreina og til þess að vinna 
gegn mismunun og ómálefnalegum 
pólitískum afskiptum, ” sagði Björn. 
„Starfsrammi slíks þjóðarháskóla þarf 
að fela í sér viðurkenningu á því að 
það þarf að sinna byggðastefnu og 
þörfum dreifbýlisins, matvælafram-
leiðslunnar og annarrar auðlindanýt-
ingar með viðeigandi ráðstöfunum 
um fjárhagslegt sjálfstæði lands-
byggðareininganna og annarri um-
gjörð sem líkleg er til að skapa sátt og 
traust milli þéttbýlis og dreifbýlis, ” 
sagði Björn Þorsteinsson rektor. 

björn Þorsteinsson, rektor LbhÍ.

Vilhjálmur egilsson, rektor á bfröst.

Eyja- og Miklaholtshreppur: 

Eldvarnarmálin könnuð
Fyrsti fundur sveitarstjórnar 

Eyja- og Miklaholtshrepps 
var haldinn 8. janúar sl. Farið 

var yfir öryggisáætlun í Laugargerð-
isskóla, öryggi á vinustað, slysaá-
ætlun/viðbragðsáætlun Laugargerð-
isskóla og slysaskráningarblað fyrir 
skólann. Rætt um brunavarnarmál 
og batterí í reykskynjara og ákveðið 
að fá Björgunarsveitina Elliða til að 
fara á alla bæi með batterí og kanna 

í leiðinni eldvarnarmálin. Rætt um 
drög að innkaupareglum fyrir Eyja- 
og Miklaholtshrepp. Viðræður hafa 
farið fram við Íslandspóst vegna fyr-
irspurnar um breytingu á póstnúm-
erum. Það er mat Íslandspósts að við 
núverandi aðstæður þá muni kostn-
aður aukast við slíka breytingu og 
það þjóni ekki hagsmunum Íslands-
pósts að fara út í þessar breytingar 
eins og staðan er í dag, hvað sem 

síðar verður. Einnig telur Íslands-
póstur að svona breyting muni ekki 
útiloka að ferðmenn haldi áfram að 
misskilja hvar Eyja og Miklaholts-
hreppur er. Oddvita var falið að 
hafa samband við Póst – og Fjar-
skiptastofnun og kanna þessi mál 
áfram. 

Rætt var um kaup á á eignum 
annarra sveitarfélaga í Laugargerð-
isskóla. Séð heim að Hjarðarfelli. 
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Velferðar- og mannréttindasvið Akranesbæjar: 

Jón Hrói Finnsson 
ráðinn sviðsstjóri
Bæjarstjórn Akraness samþykkti 

á aukafundi sínum 3. febrúar 
sl. tillögu bæjaráðs um að ráða 

Jón Hróa Finnsson í starf sviðsstjóra 
velferðar- og mannréttindasviðs en 
25 umsækjendur voru um starfið en 
fjórir drógu umsóknir sínar tilbaka. 
Jón Hrói er með meistaragráðu í 
stjórnsýslufræðum frá Háskólanum í 
Árósum í Danmörku frá árinu 2004 
og lauk BA námi í stjórnsýslufræði við 
sama háskóla árið 2000. Lokaritgerð 
Jóns Hróa í meistaranáminu fjallaði 
um íslenska velferðarkerfið í alþjóð-
legum samanburði. Jón Hrói starfaði 
sem sveitarstjóri Svalbarðsstranda-
hrepps á árunum 2010 til 2014, þró-
unarstjóri Fjallabyggðar á árunum 
2007 til 2010 og ráðgjafi hjá ParX, 
viðskiptaráðgjöf árin 2004 til 2007. 
Í starfi sínu sem sveitarstjóri hafði 
Jón Hrói yfirumsjón með verkefnum 
sveitarfélagsins og daglegri starfsemi 
þess, m.a. stefnumótun, fjármálagerð 
og starfsmannamálum. Þá kom hann 
að endurnýjun þjónustusamninga og 
undirbúningi að yfirtöku málefna 
fatlaðra til sveitarfélagsins og sat sem 
fulltrúi Svalbarðsstrandarhrepps á 
samráðsvettvangi þeirra sveitarfélaga 
í Eyjafirði sem standa sameiginlega að 
þjónustu við fatlaða. Meðal helstu ver-
kefna sem þróunarstjóri í Fjallabyggð 
var umsjón með samþættingu verkefna 

í kjölfar sameiningar Siglufjarðar og 
Ólafsfjarðar, þ.m.t. endurskipulagning 
rekstrar og stjórnskipulags.  Helstu ver-
kefni hjá ParX voru á sviði stefnumót-
unar og stjórnskipulags og bestun verk-
ferla. Velferðar-og mannréttindasvið 
varð til í kjölfar stjórnkerfisbreytinga 
hjá Akraneskaupstað í haust og annast 
verkefni á sviði  félagsþjónustu, mann-
réttindamála, þjónustu við fatlaða og 
aldraða og barnavernd.

,,Ég sótti um starfið vegna þess að 
þeir málaflokkar sem heyra undir Vel-
ferðar- og mannréttindasvið hafa lengi 
verið mér hugleiknir. Starf sviðsstjóra 
er því ákaflega spennandi og áhugavert. 
Það leggst vel í mig að flytja á Akranes 
og mér líst vel á mig hér. Þetta er ný 
staða sem verður til vegna skipulags-
breytinga og því má gera ráð fyrir ein-
hverjum breytingum eftir að ég kem til 
starfa, en ég þarf að byrja á að kynna 
mér starfsemina og kynnast þessu nýja 
umhverfi“ segir Jón Hrói Finnsson.
- Sérðu fyrir þér í framtíðinni að það 
verði aukið samstarf í þessum málaflokki 
milli Akraness og nágrannasveitarfélag-
anna?

,,Það er almennt mikið samstarf 
og samráð á milli sveitarfélaga, bæði 
formlegt og óformlegt. Það er nú þegar 
samstarf á milli sveitarfélaganna á 
svæðinu varðandi málefni fatlaðra og 
Akraneskaupstaður sinnir ákveðnum 

þáttum þjónustunnar fyrir Hvalfjarðar-
sveit. Vegna stærðar sveitarfélagsins 
getur Akranes staðið undir eigin vel-
ferðarþjónustu.  Það gætu vel verið 
einhver sóknarfæri í frekara samstarfi 
en það er auðvitað bæjarstjórnar að 
taka ákvörðun um slíkt.“
-Hvernig verðu þínum frítíma, hver eru 
þín áhugamál?

,,Ég hef mikinn áhuga á alls konar 
útivist. Ég hef stundað siglingar um 
skeið á kjölbáti og einnig aðeins á 
kajak, hef gaman að því að fara á skíði 
og að fara í fjallgöngur. Ég hef ekki 
gengið á bæjarfjall Skagamanna, Akra-
fjall, en ætla að gera það fljótlega þegar 
veður leyfir. Svo verð ég auðvitað að 
ganga á fjall á Vesturlandi sem heitir 
Hrói, sem er í nágrenni Ólafsvíkur. Ég 
hef spilað andspyrnu (ástralskan fót-
bolta) og undanfarin ár einnig íshokkí, 
sem ég hef haft mjög gaman af. Síðustu 
ár hef ég líka starfað í björgunarsveit 
sem mér hefur þótt mjög áhugavert og 
skemmtilegt.“

Jón Hrói Finnsson.

Gleðileikarnir í 
Borgarnesi í byrjun 
næsta mánaðar
- sjálfstæði og samvinna er þema leikanna

Foreldrafélag Grunnskólans í Borg-
arnesi í samvinnu við fjölmarga 
sjálfboðaliða, Grunnskólann í 

Borgarnesi, Björgunarsveitina Brák, 
Skátafélag Borgarness og fleiri undirbúa 
Gleðileikana 2015. Hugmyndin að baki 
Gleðileikanna er að unglingarnir takist á 
við krefjandi verkefni sem er ekki hluti 
af þeirra daglega skólalífi. Gleðileikarnir 
sjálfir eru þrautaleikur sem fer fram á 
þriðjudegi til fimmtudags frá hádegi til 
loka skóladags unglinganna dagana 3. 
– 5. Mars nk. Sjálfstæði og samvinna 
eru einkunnarorð leikanna og og miðast 
af því að efla samheldni og samstöðu í 
samfélaginu okkar sem og gefa nem-
endum á efsta skólastigi tækifæri til að 
spreyta sig á skemmtilegum þrautaleik. 
Markmiðið er að hver og einn unglingur 
fari frá þessum leikum með jákvæð og 
falleg orð í farteskinu og nýja sýn á eigin 
styrk og getu. 

Í anda samfélagsábyrgðar og sam-
vinnu er óskað eftir aðstoð nærsam-
félagsins og sér í lagi foreldra til að 
taka þátt í þessum leikum og setja upp 
verkefni víðsvegar um neðri bæinn í 
Borgarnesi. Í fyrra komu um 50 manns 
að með einum eða öðrum hætti til að-
stoðar og eiga mikla þökk fyrir. Aftur er 
biðlað til foreldra og/eða annarra íbúa 
að gefa kost á sér og taka þátt í verk-
efni sem eflir samstöðu og samhug í 
sveitarfélaginu Borgarbyggð. Sérstaklega 
eru fyrirtæki á svæðinu hvött til að sýna 
stuðning sinn í verki með því að „lána“ 
starfsfólk og þannig gefa starfsfólki sínu 
kost á að leggja verkefninu lið á vinnu-
tíma sínum. Opinn kynningafundur 
verður haldinn mánudagskvöldið 16. 
febrúar nk. í húsnæði Grunnskólans í 
Borgarnesi klukkan 20: 15 og áhuga-
samir hvattir til að mæta. Verkefnastjóri 
Gleðileikanna er Eva Hlín Alfreðsdóttir. 

Ljósleiðari á landsbyggðina
Í nýársávarpi forsætisráðherra var 

sagt frá því að á næsta ári ætti 
að hefja framkvæmdir við ljós-

leiðaravæðingu alls landsins en það 
var eitt af þeim stefnumálum sem 
Framsóknarflokkurinn lagði áherslu á 
í síðustu kosningum. Ljósleiðaravæð-
ing alls landsins verður eitt stærsta 
framfaramál sem ráðist hefur verið í 
þegar kemur að styrkingu á innviðum 
og byggðum landsins. Í aðdraganda 
síðustu Alþingiskosninga var talsverð 
umræða um fjarskiptamál á lands-
byggðinni. Framsóknarflokkurinn 
lagði þar höfuðáherslu á mikilvægi 
ljósleiðaravæðingar í dreifbýli. Í 
grein sem formaður, varaformaður 
og þingflokksformaður Framsóknar-
flokksins skrifuðu í aðdraganda síð-
ustu kosninga sagði: 

„Ríkisstjórnin ætti að hafa frum-
kvæði að því að kalla saman fjar-
skiptafyrirtækin og leggja áherslu á 
að nýta Fjarskiptasjóð í slíkt verk-
efni. Allir fjarskiptaaðilar geta veitt 
þjónustu á kerfinu. Mikilvægt er að 
allir landsmenn geti fengið jafna og 
góða þjónustu á sama verði. Fyrir 
þessu höfum við framsóknarmenn 
talað. Með samstarfi allra aðila 
ásamt sveitarfélögunum væri hægt 
að ljósleiðaravæða landið á nokkrum 
árum. Ný heildstæð byggðastefna er 
nauðsynleg. Framsóknarflokkurinn 
leggur mikla áherslu á að um hana 
ríki víðtæk sátt. Við erum fámenn 
þjóð í stóru landi. Eitt fyrsta skrefið 

ætti að vera ljósleiðaravæðing alls 
landsins. „Frá myndun ríkisstjórnar 
Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar 
þá hefur verið unnið eftir þessari sýn. 

300 milljónir  
til undirbúnings
Í byggðaáætlun 2014-2017 er sérstak-
lega fjallað um fjarskiptamál og þar er 
m.a. lögð áhersla á að vinnuhópur á 
vegum ríkisstjórnarinnar geri tillögur 
að fyrirkomulagi faglegs stuðnings 
við opinbera aðila sem koma að upp-
byggingu ljósleiðarakerfa og annarra 
fjarskiptainnviða. Þessi vinna hefur 
verið í gangi undir forystu tveggja 
stjórnarþingmanna og nú á vorþingi 
er gert ráð fyrir nýrri fjarskiptaá-
ætlun sem mun gera ráð fyrir ljós-
leiðaravæðingu alls landsins. 

Alþingi samþykkti fyrir síðustu 
jól tillögu meirihluta fjárlaganefndar 
um að veitt verði 300 milljónum til 
þess að styðja við fyrirhugaða fjar-
skiptaáætlun og hefja fyrsta áfanga 
framkvæmda við fyrirhugaða 
ljósleiðaravæðingu. Þessum fjár-
munum á að verja í fyrsta áfanga 
fjarskiptaáætlunar. Áætlunar sem á 
að setja fram töluleg markmið um 
ljósleiðaraæðingu og uppbyggingu 
annarra fjarskipta á næstu árum. 
Með fjárveitingunni verður hægt að 
skipuleggja og kortleggja innviða-
grunni ljósleiðara, hefja tengingar á 
ótengdum svæðum auk þess að hr-
ingtengja landsvæði o. fl. 

Þetta fyrsta skref sýnir að ríkis-
stjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugs-
sonar ætlar sér að stíga stórt skref 
í áttina að því að jafna búsetuskil-
yrði fólks í dreifbýli og þéttbýli. Það 
er mikilvægt að allir sitji við sama 
borð þegar kemur að fjarskiptum og 
ljósleiðaravæðing gegnir þar lykil-
hlutverki. Það var ánægjulegt, sem 
fjárlaganefndarmaður, að taka þátt í 
því að leggja til að við Alþingi að veita 
fjármunum til þessa verkefnis. Sam-
þykkt Alþingis á þessari fjárveitingu 
er skýr staðfesting á því að Fram-
sóknarflokkurinn mun líkt og bent 
var á fyrir síðustu kosningar beita sér 
fyrir stórefldum fjarskiptum á þessu 
kjörtímabili. 

Ásmundur Einar Daðason
alþingismaður og nefndarmaður í 

fjárlaganefnd

Ásmundur einar Daðason alþingis-
maður.

Verulega aukning 
loðnukvóta
- vertíðin gæti verið í hættu ef ekki nást kjarasamningar

„Aukningu loðnukvóta og þeirri 
búbót sem hann færir þjóðinni 
ber að fagna innilega og ef allt 

væri eðlilegt þá ætti þessi búbót að auð-
velda gerð kjarasamninga verkafólks 
verulega, „segir Vilhjálmur Birgisson, 
formaður Verkalýðsfélags Akraness. 
„Rétt er að benda á að Hafrannsóknar-
stofnun leggur nú til að loðnukvótinn á 
yfirstandandi vertíð verði hvorki meira 
né minna en 580.000 tonn og er það 
320.000 tonna aukning frá fyrstu til-
lögu og meira en þreföldun frá kvóta 
síðasta árs. Fram hefur komið í fréttum 
að þessi aukning á loðnukvótanum 
muni skila þjóðarbúinu 25 til 28 millj-
örðum í auknum útflutningstekjum. 

Því ber að fagna að afkoma sjávar-
útvegsfyrirtækja sé mjög góð en jafn-
framt skal gera þá skýlausu kröfu að 
fiskvinnslufólk fái hlutdeild í þessari 
gríðarlegri hagsæld sem ríkt hefur í 
sjávarútvegnum um allanga hríð. Það 
liggur fyrir að útgerðin hefur verið að 
skila tugmilljarða hagnaði síðustu ár 
og sem dæmi þá nam hagnaðurinn um 
53 milljörðum árið 2013. Það verður 
ekki látið átölulaust að ofsagróði út-
flutningsfyrirtækja eins og t.d. í sjáv-
arútvegsfyrirtækja sé ekki skilað að 
einhverju leyti til þeirra sem starfa í 
greinunum í gegnum hækkun launa og 
bónusa. Ef við leikum okkur að tölum 
og skoðum allt fiskvinnslufólk sem 
Starfsgreinasambandið (SGS) semur 

fyrir þá eru það um 3.300 manns og 
kostnaður við að verða við kröfum 
SGS til handa fiskvinnslufólki væri í 
kringum 4 milljarða á ársgrundvelli. 

Það eru því hjáróma raddir sem segja 
að allt fari á hliðina í samfélaginu ef 
atvinnulífið greiðir fólki dagvinnu-
laun sem nægja fyrir framfærslu. SGS 
hefur lagt áherslu á að hækka laun í 
gjaldeyrisskapandi greinum, fisk-
vinnslan er þar efst á blaði. Það er alls 
ekki ólíklegt að stéttarfélög innan SGS 
muni beina sjónum sínum að loðnu-
bræðslunni og hrognatöku ef kemur 
til verkfallsaðgerða á næstu vikum. 
Verður núverandi loðnuvertíð jafnvel 
stefnt í hættu vegna þess að Samtök 
atvinnulífsins hefur algerlega hunsað 
kröfur stéttarfélagana og er ekki til-
búið að láta fiskvinnslufólks njóta góðs 
af ofsagróða útgerðarinnar? Ábyrgð 
Samtaka atvinnulífsins er gríðarleg 
hvað þessa kjaradeilu við verkafólk 
varðar. Ætlar SA virkilega að stefna 
núverandi loðnuvertíð jafnvel í hættu 
með því að hunsa algerlega sanngjarnar 
og eðlilegar kröfur SGS að dagvinnu-
laun dugi fyrir lágmarksframfærslu? 
Gríðarlegar fjárhæðir gætu verið í húfi 
ef ekki tekst að semja um leiðréttingu 
á kjörum verkafólks og eins og fram 
hefur komið í fréttum, nemur bara við-
bótin 25-28 milljörðum króna í auknar 
útflutningstekjur til handa þjóðarbú-
inu,“ segir Vilhjálmur Birgisson. 
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„Við hafið“ í Ólafsvík
- ný gistiaðstaða eykur flóruna

Sigurjón Hilmarsson og Rut 
Einarsdóttir í Ólafsvík ákváðu í 
haust að fara út í ferðaþjónustu 

og í því skini festu þau kaup á efri 
hæð hússins við Ólafsbraut 55 þar 
sem Sólarsport var áður til húsa. Allt 
var hreinsað út og nú eru iðnaðar-
menn, með aðstöð fjölskyldunnar, og 
ljúka verkefninu áður en ferðamenn 

flæða um landið þvert og endilangt, 
fram á ystu tanga og inn í dýpstu 
dali. 

Þarna verður gisting í 15 her-
bergjum, allt frá kojuherbergjum 
sem rúma 10 manns í gistingu og 
upp í tveggja manna herbergi með 
baði fyrir þá sem vilja vera út af fyrir 
sig. Gistihúsið heitir Við hafið. 

VeLKOMIN TIL ÓLaFSVÍKUr. reikna má með að gestkvæmt verði í Snæ-
fellsbæ á komandi sumri svo margir munu bera þetta skilti augum, sumir 
vonandi á leiðinni á leiðinni í gistingu hjá gistiheimilinu ,,Við hafið.”

Íslenska ánægjuvogin:

TM, Nova og HS 
orka skoruðu hæst
Niðurstöður Íslensku ánægju-

vogarinnar 2014 voru 
kynntar fyrir skömmu og var 

þetta sextánda árið sem ánægja við-
skiptavina íslenskra fyrirtækja er mæld 
með þessum hætti. Að þessu sinni eru 
niðurstöður birtar fyrir 19 fyrirtæki í 6 
atvinnugreinum og byggja niðurstöður 
á 297-1210 svörum viðskiptavina hvers 
fyrirtækis.

Líkt og á síðasta ári er viðurkenning 
einungis veitt þeim fyrirtækjum sem 
eru með tölfræðilega marktækt hæstu 
einkunnina í viðkomandi atvinnu-
grein, þ.e. þar sem segja má með 95% 
vissu að viðskiptavinir fyrirtækisins 
með hæstu einkunnina séu að jafn-
aði ánægðari en þess með næst hæstu 
einkunnina. Í ár var því afhent viður-
kenning í þremur flokkum; trygginga-
markaði þar sem TM fékk viðurkenn-
ingu með 71,3 stig af 100 mögulegum, 
farsímamarkaði þar sem Nova var með 
marktækt hæstu einkunnina, 73,6 stig 
og í raforkusölumarkaði þar sem HS 
orka var með marktækt hæstu einkunn 
eða 62 stig. Á þeim mörkuðum þar 
sem ekki var marktækur munur á 

efsta og næstefsta sæti voru efstu fyr-
irtækjum ekki veittar viðurkenningar 
en hins vegar var fulltrúum þessara 
fyrirtækja veittur blómvöndur í viður-
kenningarskyni. Þeir markaðir þar sem 
marktækur munur var ekki til staðar 
voru bankar, og eldsneytisfélög. Þá var 
ekki marktækur munur á ÁTVR sem 
var með hæstu einkunnina á heildina 
litið og Nova sem var með næsthæstu 
einkunnina. Ánægjuvogin sjálf sam-
anstendur af þremur spurningum:
• Á heildina litið, hversu ánægð(ur) 

eða óánægð(ur) ertu með reynslu 
þína af [fyrirtæki]?

• Hugleiddu allar væntingar þínar til 
[fyrirtækis] annars vegar og reynslu 
þína af fyrirtækinu hins vegar. Að 
hve miklu leyti uppfyllir [fyrirtækið] 
væntingar þínar?

• Núna biðjum við þig um að ímynda 
þér hið fullkomna [fyrirtæki á við-
komandi markaði]. Hversu nálægt 
slíku fyrirtæki er [fyrirtækið]? 
Ánægjuvogareinkunnin tekur 
gildi á kvarðanum 0-100, þar sem 
hærri einkunn gefur til kynna meiri 
ánægju.

Glæsilegir handhafar viðurkenninga. Á myndinni eru aðeins konur, er það 
tilviljun?

Lægsta gjaldið í sund á Akranesi
Verðlagseftirlit ASÍ kannaði verð-

breytingar á gjaldskrám sund-
staða hjá 15 stærstu sveitar-

félögum landsins frá 1. janúar 2014 til 
1. febrúar 2015. Öll nema Árborg, sem 
var með eitt hæsta gjaldið fyrir, hafa 
hækkað gjaldið á stökum miða í sund 
fyrir fullorðna, mesta hækkunin var hjá 
Reykjanesbæ eða um 38%. Árskort full-
orðinna hefur einnig hækkað í verði hjá 
11 sveitarfélögum af 15. 

Gjaldskrá fullorðinna
Stakt gjald í sund kostar 573 krónur að 
meðaltali. Öll sveitarfélögin nema Ár-
borg hafa hækkað gjaldið á stökum miða 
en þar kostar stakur miði ennþá 600 kr. 
Mesta hækkunin er 38% hjá Reykjanesbæ 
en þar hækkar gjaldið úr 400 krónur í 
550 krónur. Garðabær hækkar um 14% 
og Vestmannaeyjar 10%. Lægsta staka 
gjaldið fyrir sundferðina er 415 krónur 
á Akranesi en hæsta staka gjaldið er 650 
krónur í Reykjavík og Fjarðarbyggð. Verð 
á 10 miða korti er hæst í Kópavogi en 
lægst í Vestmannaeyjum. Verð á árskorti 
er hæst á Fljótsdalshéraði en lægst hjá 
Ísafjarðarbæ. 

Gjald fyrir börn 
og eldri borgara
13 sveitarfélög af þeim 15 sem voru 
skoðuð eru með gjaldskrá fyrir börn, 
en oft er frítt inn fyrir börn sem búsett 
eru í sveitarfélaginu. Hæst er gjaldið hjá 
Ísafjarðarbæ en lægst á Seltjarnarnesi. 

Börn að grunnskólaaldri fá frítt í 
sund miðað við fæðingarár eða afmæl-
isdag. Misjafnt er á milli sveitarfélaga 
hvenær barnagjald er tekið upp. Algeng-
ast er að greiða barnagjald fyrir börn 

frá 6 til 18 ára. En hjá sumum sveitar-
félögum hefst gjaldtaka ekki fyrr en 
barn verður 10 ára. Einnig teljast börn 
í sumum sveitarfélögum fullorðin 16 
ára. Flest sveitarfélög eru með frítt inn 
fyrir eldri borgara og öryrkja. Misjafnt 
er milli sveitarfélaga hvenær gjald fellur 
niður eða á bilinu 67-70 ára. Í sumum 
sveitarfélögum þar sem frítt er í sund 
fyrir börn, öryrkja og eldri borgara á 
það aðeins við íbúa viðkomandi sveitar-
félags. 

 Sund er holl hreyfing sem þjálfar flesta vöðva líkamans. Sundlaugin á Jaðars-
bökkum er bæði skemmtileg og fjölskylduvæn.

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

www.fotspor.is
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Óskum Brynjari og Önnu Lísu til hamingju með 
nýtt fjós að Refsstöðum
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Forysta í kennsluháttum á Bifröst
- um 70 nemendur útskrifaðir fyrir skömmu

Um síðustu helgi voru liðlega 
70 nemendur útskrifaðir 
frá háskólanum á Bifröst úr 

öllum deildum skólans. Í ræðu sinni 
vék Vilhjálmur Egilsson rektor að því 
hversu mikilvægt traust er í daglegu 
lífi og í öllu starfi skólans og sama gildi 
um traust í samfélaginu. Hann benti á 
hversu ómögulegt samfélag verður ef 
ósamkomulag og vantraust er um alla 
hluti. Sérhvert samfélag þurfi á stöð-
ugleika að halda þar sem málamiðlanir 
hafa verið gerðar og samkomulag ríkir 
um flest mál þótt líka sé nauðsynlegt 
að tekist sé á um afmarkaða þætti til 
að hreyfa samfélagið áfram. 

Skólinn í sókn og nýjar 
námsbrautir kynntar
Rektor vék einnig að þeirri sókn sem 
Háskólinn á Bifröst er í. Sóknin hófst 
með breyttu viðkiptalíkani fyrir Há-
skólagáttina haustið 2013 og hefur 
verið haldið áfram síðan. Síðastliðið 
haust voru 618 nemendur voru við 
nám í skólanum og það fjölgaði um 
20% í skólanum milli ára. Nú á vor-
önn hófu 45 nýir nemendur nám 
við skólann og að stefnt væri að því 
markmiði að yfir 700 nemendur verði 
í námi við Háskólann á Bifröst næsta 
haust. Sem dæmi um þá sókn sem 
Háskólinn á Bifröst er í munu þrjár 
nýjar námslínur líta dagsins ljós frá og 
með hausti 2015 á félagsvísindasviði, 
BA í stjórnmálahagfræði, BA í boð-

skiptum og almannatengslum og BA 
í byltingafræði. 

Forysta í kennsluháttum
Vilhjálmur greindi frá kennsluháttum 
skólans og sagði m.a. : „Við vitum að 
við erum í framlínunni í kennslu-
háttum og nýtingu tækni við kennslu. 
Við þurfum hins vegar alltaf að vera 
að breyta og bæta og þróa kennsluað-
ferðir til þess að gera sífellt betur og 
halda okkur í fremstu röð. Innihald 
námsins þarf líka að vera örugglega 

af þeim gæðaflokki að okkur takist að 
mennta fólk til forystustarfa í atvinnu-
lífinu og samfélaginu eins og við höfum 
metnað til.“

Útskriftarverðlaun hlutu, Anna Ólöf 
Kristjánsdóttir á viðskiptasviði, Sig-
tryggur Arnþórsson á lögfræðisviði 
og Kristján Snæbjörnsson á félags-
vísindasviði. Í meistaranámi hlutu 
útskriftarverðlaun, Gestur Snorrason 
á viðskiptasviði, Gunnar Óskarsson 
á lögfræðisviði og Guðni Tómasson á 
félagsvísindasviði. 

Háskólinn á bifröst.

Framtakssjóður 
stofnaður til eflingar 
íslenskum sprota- og 
vaxtarfyrirtækjum
Landsbréf hf. í samstarfi við SA 

Framtak GP ehf. hafa lokið 4 
milljarða króna fjármögnun á 

Brunni vaxtarsjóði slhf. Sjóðnum, sem 
rekinn verður í formi samlagshlutafé-
lags, er ætlað að fjárfesta í íslenskum 
sprota- og vaxtarfyrirtækjum. Hlut-
hafar í sjóðnum eru Landsbankinn, 7 
lífeyrissjóðir, nokkrir einkafjárfestar, 
auk SA Framtaks GP sem er jafnframt 
ábyrgðaraðili samlagshlutafélagsins. 
Landsbréf munu annast rekstur sjóðs-
ins í samstarfi við SA Framtak GP. 
Sjóðstjórar sjóðsins eru þeir Helgi Júl-
íusson frá Landsbréfum ásamt Sigurði 
Arnljótssyni og Árna Blöndal frá SA 
Framtaki GP. 

Sjóðurinn mun á næstu 3-5 árum 
fjárfesta í íslenskum sprota- og vaxtar-
fyrirtækjum og lögð verður áhersla 
á gjaldeyrisskapandi fyrirtæki sem 
hafa burði til þess að vaxa og auka 
tekjur sínar hratt án þess að kostn-
aður hækki að sama skapi. Þær at-
vinnugreinar sem einkum verður 
horft til eru: hugbúnaður, veflausnir, 
afþreyingariðnaður, hátækni, líf-

tækni, orkuiðnaður, sjávarútvegs-
tækni og matvælaframleiðsla. Áhersla 
verður lögð á að fyrirtækin búi yfir 
samkeppnisforskoti í formi þekkingar, 
einkaleyfis eða viðskiptahugmyndar 
og að frumkvöðlateymið sé fram-
úrskarandi á sínu sviði. Áætlað er 
sjóðurinn muni fjárfesta í 10-15 fyr-
irtækjum og að hver fjárfesting verði á 
bilinu 100 - 500 m. kr. Gert er ráð fyrir 
að sjóðurinn verði í flestum tilvikum 
leiðandi fjárfestir og að fulltrúar hans 
muni setjast í stjórn þeirra fyrirtækja 
sem fjárfest verður í. 

„Stofnun sjóðsins er ánægjuleg vís-
bending um aukinn áhuga fjárfesta á 
nýsköpun og þeim tækifærum sem 
felast í því að auka fjölbreytni í ís-
lensku atvinnulífi. Við þökkum hlut-
höfum Brunns það traust sem þeir 
sýna okkur með áskriftarloforðum í 
sjóðinn. Mikill undirbúningur liggur 
að baki verkefninu og við höfum átt 
gott samstarf við starfsmenn SA 
Framtaks um stofnun sjóðsins“, segir 
Helgi Þór Arason, framkvæmdastjóri 
Landsbréfa. 



Auglýst er eftir áhugasömum aðilum til að taka að sér rekstur 
á kaffihúsinu Garðakaffi,  Safnasvæðinu Görðum, Akranesi. 
Rekstrarsamningur verður til  að byrja með fram til loka árs 2015.
 
Garðakaffi er sjálfstæð rekstrareining en rekin í nánu 
samstarfi við Byggðasafnið í Görðum. Reiknað er með að 
rekstraraðilar taki  virkan þátt í þeirri starfsemi og viðburðum 
sem fram fara á svæðinu.

Í umsókn skal koma fram hvernig umsækjandi telur að 
samþætta megi starfsemi kaffihússins og Byggðasafnsins á 

áhugaverðan og hagkvæman hátt þannig að sem bestur árangur 
náist í starfsemi og rekstri kaffihússins og safnanna og auka 
þannig gestakomur á Safnasvæðið. 
 
Frestur til að skila inn tillögum og nánari upplýsingum er til 
og með 18. febrúar 2015.  Umsóknir sendist á  akranes@akranes.is 
eða afhendist  í þjónustuveri að Stillholti 16-18, 1. hæð.   

Allar nánari upplýsingar veitir Jón Allansson, 
forstöðumaður á jon.allansson@akranes.is eða í 
síma 431-1255.

Garðakaffi á Safnasvæðinu Görðum, Akranesi
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Vetrarakstur 
getur verið 
varasamur
Þjóðvegur-1 um Norðurárdal upp 

á Holtavörðuheiði var eins og 
skautasvell fyrir nokkru þannig 

að það var eiginlega lán að ekki var 
meira um úafakstur en raun bar vitni 
síðdegis mánudaginn 2. febrúar sl. En 
það voru ekki allir jafn heppnir, en 
mikill snjór utan vegar bjargaði því 
að bífreiðin var jafnvel óskemmd eftir 
óhappið. En aðstoðar var þörf til að 
koma henni aftur upp á veginn. 

ef athyglin er ekki vakandi getur farið svona. Þarna efst í Norðurárdal var vegurinn eins og skautasvell þennan dag 
svo aðstæður gætu hafa verið óviðráðanlegar.

Skafrenningur getur líka verið varasamur og kannski erfitt að sjá var vegurinn 
námkvæmlega liggur ef ekki væru stikur sitt hvoru megin hans.

Merkja skal varning 
sem stendur afan úr 
bifreið með veifu
Þegar ekið er með t.d. timbur sem 

stendur langt aftur af palli eða 
aftur í sendibifreið eru það lög 

að aftast á imburstafann skal setja veifu 
í áberandi lit sem gefur afdráttarlaust til 
kynna hversu langur timburstafinn er. 

Þessi bifreið ók nýlega um þjóðveg-1 
þar sem hann liggur um Borgarnes og 
alls ekkert var um einhverjar merk-
ingar að ræða. Það getur verið hættu-
legt þegar skyggni er slæmt en í þetta 
skipti svar það ekki svo. En ef athygli 

þess sem á eftir kemur er ekki vakandi 
getur farið illa. Svo varð reyndar ekki 
í þetta skipti. 

Góð þátttaka á 
Bárumótinu 2015 í sundi
Föstudaginn 30. janúar sl. hélt Sund-

félag Akraness hið árlega Bárumót í 
sundi en mótið er haldið til minningar 
um Báru Daníelsdóttur og er fyrir sund-
menn á aldrinum 8-12 ára. 60 sundmenn 
syntu 50m bringusund og 50m skriðsund 
í keppni um stigahæsta sundmanninn 
12 ára og yngri. Í meyjaflokki sigraði 
Ngozi Jóhanna Eze. Ragnheiður Karen 
Ólafsdóttir lenti í 2. sæti og Sóldís Ninja 
Helgadóttir í 3. sæti. Í sveinaflokki sigr-
aði Alex Benjamín Bjarnason, Kristján 
Magnússon varð í 2. sæti og Rafael Andri 
Williamsson í 3. sæti. 

Að mótinu loknu var öllum kepp-

endum og starfsfólki mótsins boðið í 
pizzuveislu. Allir fengu verðlaun fyrir 
þátttöku og sigurvegararnir fengu far-
andbikara til varðveislu í eitt ár og verð-
launagrip til eignar. 

bárumeistarar 2015, alex benjamín 
bjarnason og Ngozi Jóhanna eze. 





Viðhaldsfríir 
gluggar, hurðir, rennihurðir, sólskálar og svalalokanir

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

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

Við höfum framleitt viðhaldsfría glugga og hurðir í yfir 30 ár.
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Víkingur Ólafsvík 
Íslandsmeistari í Futsal
Víkingur Ólafsvík tryggði 

sér fyrir skömmu Íslands-
meistaratitilinn innanhúss í 

Futsal þegar liðið lagði sameiginlegt 

lið Leiknis/KB með fjórum mörkum 
gegn engu í úrslitaleik í Laugardals-
höll. Varnarleikur liðsins var agaður 
og fengu Breiðhyltingar úr litlu að 

moða í leiknum og það sem að marki 
kom varði Vignir Snær Stefánsson í 
marki Víkings. Fyrsta mark leiksins 
kom á 3. mínútu en þar var að verki 
Eyþór Helgi Birgisson eftir góðan 
undirbúning Tomasz Luba. Á 17. 
mínútu urðu andstæðingarnir fyrir 
því óláni að skora sjálfsmark og staðan 
0-2 þegar flautað var til hálfleiks. Vík-
ingar héldu uppi uppteknum hætti í 
síðari hálfleik og Kristinn Magnús 
Pétursson jók forystuna í 3-0 á 30. 
mínútu. Það var svo fyrirliðinn 
Brynjar Kristmundsson innsiglaði 
frábæran 4-0 sigur á 35. Mínútu, og 
þar við sat. 

Víkingur Ólafsvík leikur í 1. deild 
karla á Íslandsmótinu í knattspyrnu 
í sumar og er fyrsti leikurinn gegn 
Haukum á Ólafsvíkurvelli 9. maí. 
Vonandi verður völlurinn tilbúinn. 
Fyrsti útileikurinn er svo gegn Gróttu 
á Seltjarnarnesvelli 16. maí. 

Lið Víkings – efri röð frá vinstri: antonio Grave, Suad begic, Tomasz Luba, 
eyþór Helgi birgisson, Steinar Már ragnarsson, Kristinn Magnús Pétursson 
og ejub Purisevic. Neðri röð frá vinstri: Vignir Snær Stefánsson, alfreð Már 
Hjaltalín, brynjar Kristmundsson og emir Dokara.

Blómlegt unglingastarf í 
körfubolta hjá Skallagrími
Líf og fjör var í Póstmóti Breiða-

bliks sem fram fór í byrjun febr-
úarmánaðar í Smáranum í Kópa-

vogi. Það voru krakkar í 1. - 4. bekk 
sem tóku þátt í mótinu. Að þessu sinni 
kepptu fimm lið frá Skallagrími, þrjú 
strákalið og tvö stúlknalið, samtals um 
30 krakkar. Að sögn Haraldar Más Stef-
ánssonar starfsmanns körfuknattleik-
deildar Skallagríms tókst mótið með af-

brigðum vel og stóðu krakkarnir sig eins 
og hetjur. Langflestir leikirnir unnust og 
tapaðist einungis einn leikur, gegn KR. 
Foreldrar studdu börnin sín af miklum 
móð og dugnaði og skein leikgleðin úr 
hverju andliti. „Það er óhætt að segja að 
börnin okkar hafi verið sjálfum sér og 
Skallagrími til sóma,“ sagði Haraldur. 
Framtíðin er því björt meðal yngstu 
kynslóðarinnar hjá Skallagrími. 

Hressar Skallagrímsstelpur á Póstmótinu ásamt Haraldi Má Stefánssyni þjálfara.

Körfubolti, 1. deild karla: 

ÍA þokast 
upp stigatöfluna
ÍA vann nauman sigur á KFÍ sl. 

sunnudag 79-78 í 1. deild karla 
í körfuknattleik. Stigahæstur 

Zachary Jamarco Warren með 27 
stig, 12 fráköst og 7 stoðsendingar 
og var liðinu gríðarleg mikilvægur í 
þessum sigurleik. Áskell Jónsson kom 
þar skammt á eftir í stigaskorun, var 
með 22 stig og tók 4 fráköst. 

Í næsta leik á undan gerðuSkaga-
menn góða ferð í Kópavog, unnu 
Breiðablik 80-76, en þar skoraði 

Zachary Jamarco Warren 31 stig, 
tók 8 fráköst og gaf 5 stoðsendingar. 

ÍA er nú í 4. sæti deildarinnar og 
eigir með smá heppni að komast upp 
í úrvalsdeild karla. Þá þarf liðið að 
vinna eigin leiki og stóla á hagstæð 
úrslit í öðrum leikju. Annað eins 
hefur nú gerst. Næsti leikur ÍA er gegn 
Þór á Akureyri næsta sunnudag, 15. 
febrúar, en síðan leikur ÍA heimaleik 
gegn Breiðabliki fimmtudaginn 19. 
febrúar. 

Zachary Jamarco Warren í leiknum gegn KFÍ sl. sunnudag. 
Mynd: Jónas H. Oottósson.Auglýsingasíminn er 578 1190 - Netfang: auglysingar@fotspor.is.
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Metnaðarfullt menn-
ingarstarf verður rekið 
í stjórnstöð Sements-
verksmiðjunnar
Hópur myndlistarmanna 

hefur nú tekið stjórnstöð 
Sementsverksmiðjunnar 

á leigu til að reka þar metnaðarfullt 
starf. Markmið hópsins er að vinna 
að eflingu myndlistar og sjónlista 
og svo alhliða menningarstarfsemi á 
Akranesi. Hópurinn mun vinna að 
list sinni í stjórnstöðinni og vera með 
opnar vinnustofur til að sýna verk sín 
reglulega. Regína Ásvaldsdóttir bæjar-
stjóri og Bryndís Siemsen undirrituðu 
leigusamning þann 2. febrúar sl. en 
hið leigða húsnæði er hluti Sements-
verksmiðjunnar að Faxabraut 11, alls 
205 fermetrar sem áður var stjórnstöð, 
vinnurými og rannsóknarstofa. Samn-
ingurinn gildir til 31. janúar 2017. 
„Það er smátt og smátt að færast líf 
í húsnæði gömlu Sementsverksmiðj-
unnar,“ segir Regína Ásvaldsdóttir 
bæjarstjóri en síðastliðið haust fékk 
Skagaleikflokkurinn aðstöðu þar til 
æfinga og varðveislu leikmuna. Einnig 
hefur Vegagerðin tekið hluta af svo-
kallaðri efnisgeymslu til leigu fyrir 
ýmis áhöld. 

Að sögn Regínu er starfshópur 
að störfum undir forystu bæjarfull-
trúans Rakelar Óskarsdóttur sem er að 
undirbúa tillögur varðandi framtíðar-
skipulag svæðisins. Í janúar í fyrra var 
haldinn fjölmennur vinnufundur með 
íbúum um framtíð reitsins sem var 

undirbúinn af Akraneskaupstað í sam-
starfi við Kanon arkitekta. „Skilaboðin 
frá íbúum voru skýr; flýtið ykkur 
hægt. Við viljum hinsvegar nýta rýmin 
sem best þar til ákvörðun er tekin um 
annað,“ segir Regína. 

Myndlistakonurnar í stjórnstöðinni 
eru Bryndís Siemsen stundaði nám í 
grafíkdeild við Myndlista- og Hand-
íðaskólann og við Kennaraháskólann; 
. Drífa Gústafsdóttir er með BS. c í 
skipulagsfræði frá Landbúnaðarhá-
skólanum á Hvanneyri frá árinu 2009, 
og MS. c frá sama skóla árið 2011; 
Gyða L. Jónsdóttir Wells stundaði nám 
við Handíða og Myndlistaskólann í 
Reykjavík, Art Instruction School í 
USA, Sir John Cass College í London, 
Central School of Art í London, Kon-
unglegu Lista Akademiunni í Kaup-
mannahöfn og Konunglegu Postu-
línsverksmiðjunni í Kaupmannahöfn. 
Gyða sem er Skagamaður í húð og hár; 

María Kristín Óskarsdóttir er 
menntaður keramiker frá Århus Kun-
stakademi og kennari frá Kennarahá-
skóla Íslands með áherslu á íslensku og 
listgreinakennslu; Þórey Jónsdóttir er 
starfandi myndlistarmaður og kennari 
í Brekkubæjarskóla á Akranesi. Hún 
útskrifaðist af Myndlistabraut Listahá-
skóla Íslands árið 2008 með BA gráðu 
og tók svo kennslufræði frá kennar-
deild í Listaháskólans. 

Listakonurnar. 

Dalabyggð: 

Samþykkt að óska eftir 
fundi með starfshópi um 
alþjónustu í fjarskiptum
Byggðarráð vísaði Á fundi sveit-

arstjórnar Dalabyggðar var rætt 
um endurvinnslukort. Náttúran 

er ehf. hefur unnið að því í 7 ár að 
greina og kortleggja endurvinnslu-
möguleika á landinu og birta á svoköll-
uðu Endurvinnslukorti. Fyrirtækið 
býður Dalabyggð þjónustu varðandi 
kynningu á endurvinnslumöguleikum í 
sveitarfélaginu með upplýsingum á vef 
og snjallsímalausnum. Oddviti lagði til 
að sveitarstjórn heimili sveitarstjóra 
að undirrita samkomulag um þátttöku 
Dalabyggðar í verkefninu í samræmi 
við fyrirliggjandi forsendur og var það 
samþykkt. 

Matslýsing vegna kerfisáætlunar 
2015-2024 og gagnaöflun. Landsnet 
vinnur að undirbúningi við mótun 
kerfisáætlunar 2015-2024 samkvæmt 
raforkulögum nr. 65/2003. Frestur til 
að gera athugasemdir eða koma með 
ábendingar við matslýsinguna er til og 
með 30. janúar 2015. Skipulagsstofnun 
auglýsti í desember sl. tillögu að Lands-
skipulagsstefnu 2015-2026 til kynn-

ingar ásamt umhverfismati. Í tillögunni 
er sett fram stefna um skipulag á 
miðhálendi Íslands, skipulag í dreifbýli, 
búsetumynstur og dreifingu byggðar 
og skipulag á haf- og strandsvæðum. 
Tekin var fyrir fundargerð byggðaráðs 
en á fund ráðsins mættu húsverðir fé-
lagsheimilanna Árbliks og Staðarfells 
en húsverðir Tjarnarlundar og Dala-
búðar komust ekki til fundarins. Fjallað 
var um drög að gjaldskrá fyrir félags-
heimilin og fram kom að húsvörður 
Staðarfells hafi látið af störfum og að 
Gunnlaug Arngrímsdóttir hafi tekið 
við húsvörslu í Árbliki af Guðmundi 
Pálmasyni sem látið hefur af störfum 
vegna aldurs. Byggðarráð samþykkti að 
taka rekstur félagsheimilisins Staðar-
fells til sveitarfélagsins að öllu leyti. 
Fjallað var um þjóðlendumál á svæði 
9 en safnastjóri tekið saman yfirlit yfir 
gögn sem hugsanlega geta nýst land-
eigendum í Dalabyggð. Upplýsingar 
um heimildir tengdar landmerkjum og 
nýtingu jarða er að finna á heimasíðu 
Héraðsskjalasafnsins á dalir.is. Fjallað 

var um erindisbréf félagsmálanefndar 
og rekstur Eiríksstaða og tjaldsvæð-
isins í Búðardal á árinu 2014. Þá var 
fjallað um ljósleiðaramál og samþykkt 
að óska eftir fundi með starfshópi um 
alþjónustu í fjarskiptum. Byggðarráð 
vísaði gjaldskrá félagsheimila til sveit-
arstjórnar og lagði til að sveitarstjórn 
staðfesti samning við Símenntun-
armiðstöð Vesturlands um gerð sí-
menntunaráætlana. Byggðarráð lagði 
einnig til að starfshlutfall bókavarðar 
verði 50%. 

Mannauðssjóður SAMFLOTS hefur 
samþykkt að veita Dalabyggð styrk 
krónur 870.496, - til að gera heildstæða 
fræðsluáætlun fyrir þá starfsmenn 
Dalabyggðar sem eiga félagsaðild að 
Starfsmannafélagi Dala og Snæfells-
ness (SDS). Fyrir liggur samningur við 
Símenntunarmiðstöðina á Vesturlandi 
um að vinna að verkefninu með að-
ferðafræði Markviss. Gert er ráð fyrir 
að verkefninu ljúki 15. maí 2015. 
Byggðaráð samþykkti samninginn. 

Ólafsdalur.

1512.  Febrúar 2015
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C-3027

Vélarnar frá Curio eru vinnuþjarkar sem sjá um hausningu, 
flökun, roðflettingu og brýningu og að sjálfsögðu er hægt 
að stilla vélarnar þannig að þær passi fyrir ólíkar fisktegundir.
Einn viðskiptavinur getur verið að vinna ýsu, sá næsti er 
að vinna keilu og steinbít.

Curio aðlagar hverja vél að þeirri tegund sem viðskiptavinur 
óskar eftir og þörfum.

Hafðu samband við sölumenn eða kíktu á heimasíðu okkar, 
við svörum öllum spurningum fljótt og vel og 
með mikilli ánægju.

www.curio.is

Hjá Curio kraumar ástríða fyrir handverki, tækni og óheftri 
hugmyndaauðgi. Við leiðum saman alúðina sem felst í hand-
smíðuðum vélarhlutum, tækninýjungar og íslenskt hugvit 
og setjum saman öflug fiskvinnslutæki með sterkan karakter 
og mikla vinnslugetu.

Við erum stolt af vélunum okkar. Þær bera þess merki og við 
sýnum það í verki með góðri þjónustu þar sem allir slithlutir 
eru til á lager þegar þörfin kallar.

C-2015
Lengd: 900 mm
Breidd: 740 mm

Hæð: 800 mm
Þyngd: 100 kg

Lengd: 4.060m
Breidd: 1.880m

Hæð: 2.25 - 2.35m

Lengd: 2.9m
Breidd: 1.9m

Hæð: 2.23 - 2.33m

Lengd: 200 mm
Breidd: 170 mm

Hæð: 150 mm


