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Gettu betur á RUV: 

Fjölbrautaskóli Vesturlands 
mætir FG í Garðabæ
Dregið hefur verið um það hvaða 

lið mætast í undanúrslitum í 
spurningakeppni framhalds-

skólanna, Gettu betur. Keppendur FVA, 
þau Anna, Elmar Gísli og Jón Hjörvar 

mæta liði Fjölbrautaskólans í Garðabæ 
miðvikudagskvöldið 4. mars nk. Í hinm 
undanúrslitunum mætast Mennta-
skólinn í Reykjavík og Menntaskólinn í 
Hamrahlíð. 4. mars mæta nemendur og 

starfslið FVA auðvitað hver sem betur 
getur í sjónvarpssal til að hvetja lið FVA til 
afreka. Þeir sem heima sitja sitja auðvitað 
spenntir fyrir framan sjónvarpsskjáinn. 
Áfram FVA!

Keppendur FVa.
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Fánar og veifur í úrvali

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

Samkaup-Strax styrkir UDN
- peningarnir verða notaðir til kaupa á íþróttabúningum

Ungmennasamband Dala-
manna og Norður-Breið-
firðinga (UDN) hefur leitað 

eftir styrktaraðilum í Dölum og Reyk-
hólasveit og það hefur þegar skilað 
árangri. Fyrsti styrktarsamningurinn 
hefur verið gerður við Samkaup-Strax. 
UDN fær 200.000 króna styrk frá fyrir-
tækinu og verða þeir peningar notaðir 
til kaupa á nýjum íþróttabúningum. 
Samkaup-Strax voru fyrstir til af þeim 
sem leitað hefur verið til. 

UDN leitar enn að fleiri styrktar-
aðilum til uppbyggingar á starfsemi 
félagsins. Hægt er að sýna merkri starf-
semi UDN stuðning með því að hafa 
samband við Guðna Albert Kristjáns-
son framkvæmdastjóra UDN. Óþarft 
ætti að vera að nefna að starfsemi 
UDN, eins og annarra ungmenna- og 
íþróttafélaga landsins er bí afar upp-
byggjandi í öllu unglingastarfi auk þess 

að vera fyrirbyggjandi hvað varðar 
neyslu áfengis og vímuefna. Styrkur 

er því sannarlega samfélagslega upp-
byggjandi. 

Vinstra megin eru frá Samkaup-Strax Ingvar bæringsson verslunarstjóri og 
Ómar Jónsson. Hægra megin eru frá UDN Jenny Nilsson formaður og Guðni 
albert Kristjánsson framkvæmdastjóri. 

Þjónustukönnun Capacent Gallup: 

Leikskólamál 
á Akranesi 
áberandi best
Capacent Gallup gerir árlega 

þjónustukönnun meðal 19 
stærstu sveitarfélaga landsins. 

Úrtakið er um 8000 þúsund manns og 
svörun í kringum 60-70%. Markmiðið 
er að kanna ánægju íbúa með þjónustu 
stærstu sveitarfélaga landsins og gera 
samanburð þar á ásamt breytingum 
frá fyrri mælingum. Þau sveitarfélög 
sem taka þátt eru Akranes, Garðabær, 
Seltjarnarnes, Mosfellsbær, Akureyri, 
Reykjavík, Hveragerði, Fljótsdalshérað, 
Hafnarfjörður, Kópavogur, Ísafjarðar-
bær, Norðurþing, Grindavík, Skaga-
fjörður, Vestmannaeyjar, Fjarðabyggð, 
Borgarbyggð, Reykjanesbær og Ár-
borg. Samkvæmt nýjustu niðurstöðu 
könnunarinnar um viðhorf íbúa til 
þjónustu kaupstaðarins á árinu 2014 er 
Akraneskaupstaður að taka afgerandi 
forystu í leikskólamálum á landsvísu. 
Akraneskaupstaður fær 4,5 stig af 5 
mögulegum. Á undanförnum árum 
hefur Akraneskaupstaður deilt fyrsta til 
þriðja sæti í könnuninni með tveimur 
öðrum sveitarfélögum en tekur nú 
stökk upp á við. 

Næsthæsta hlutfall mennt-
aðra leikskólakennara
„Þetta er mjög athyglisvert þar sem 
kostnaður á íbúa er einna lægstur hér 
á Akranesi við rekstur leikskólanna en 
við erum samt sem áður með næst-
hæsta hlutfall landsins af menntuðum, 

leikskólakennurum síðustu ár en kaup-
staðurinn er yfir meðaltali sveitarfé-
laga í heild í öllum málaflokkum nema 
aðstöðu til íþróttaiðkunar. Við erum 
með frábær útivistarsvæði á Akranesi 
en það hefur verið kallað mikið eftir 
líkamsræktaraðstöðu,“ segir Regína. 
Akraneskaupstaður er í fyrsta sæti í 
viðhorfi íbúa með þjónustu við barna-
fjölskyldur og deilir því sæti með einu 
öðru sveitarfélagi og fær 4 stig. Þá bætir 
sveitarfélagið sig mest varðandi ánægju 
íbúa með það hvernig Akraneskaup-
staður sinnir menningarmálum en þar 
fer bæjarfélagið úr 3,6 stigum í 3,9 stig. 
Regína telur marga þætti vega þar inn. 

Tónlistarlíf í  
miklum blóma
Tónlistarlíf hefur verið með miklum 
blóma og tugir tónleika verið haldnir 
á árinu, menningarhátíðin Vökudagar 
er einstaklega fjölbreytt og vel sótt og 
nýja Akratorgið og viðburðir í kringum 
það hefur mælst mjög vel fyrir. 

Ánægja íbúa með þjónustu grunn-
skóla er einnig mikil en þar lendir 
sveitarfélagið í 2. sæti á landsvísu með 
með alls 4,2 stig. Regína segir könnun 
sem þessa afar gott veganesti fyrir bæj-
aryfirvöld en hún nýtist meðal annars 
við gerð starfsáætlunar Akraneskaup-
staðar þar sem markmiðið er að bæta 
þjónustuna en á sem hagkvæmastan 
hátt. 

112-dagurinn: 

Skagamaðurinn Guðjón Hólm
Gunnarsson neyðarvörður ársins
Neyðarlínan og samstarfsað-

ilar 112-dagsins efndu til til 
dagskrár í anddyri Björg-

unarmiðstöðvarinnar Skógarhlíðar í 
Reykjavík 11. febrúar sl. , á 112-deg-
inum. Illugi Gunnarsson, mennta- og 
menningarmálaráðherra flutti ávarp, 
börn fengu afhent verðlaun í Eldvarna-
getrauninni, Dr. Gunni, Friðrik Dór 
og Viðbragðssveitin fluttu 112-lagið, 
neyðarverði 112 var veitt viðurkenn-
ing en það er Skagamaðurinn Guð-
jón Hólm Gunnarsson sem starfar í 
Reykjavík, ngum innhringjanda í 112 
var veitt viðurkenning og skyndi-
hjálparmaður Rauða krossins var 
útnefndur. 

112- dagurinn er skipulagður í 
samvinnu við mennta- og menn-
ingarmálaráðuneytið en fjöldi við-
bragðsaðila heimsóttu grunnskóla 
landsins til að ræða við nemendur 
um neyðarnúm erið, slysavarnir og 
skyndihjálp. Lögð var áhersla á að 
kynna 112 sem barnaverndarnúmerið. 
Þá stóð Heilsugæsla höfuðborgarsvæð-
isins fyrir fræðslu fyrir börn í 4. bekk 
um neyðarnúmerið, skyndihjálp og 
slysavarnir. Í ávarpi sínu sagði mennta- 
og menningarmálaráðherra m.a. : „Ég 
hef hvatt skóla til að nýta þennan dag, 
112-daginn, til að beina kastljósinu að 
öryggis- og velferðarmálum nemenda 
eftir því sem tök eru á. Skólum ber að 
vinna að því að auka vitund nemenda 
um borgaralega ábyrgð og skyldur, um 
líkamlega og andlega velferð, og ábyrga 
umgengni við líf og umhverfi. Með 
því að tengja námið við daglegt líf og 
starfsvettvang er unnt að efla læsi nem-
enda á umhverfi sitt og kenna þeim 
að bregðast við ólíkum aðstæðum. „

Alls bárust Neyðarlínunni yfir fimm 
þúsund tilkynningar vegna barna 
í vanda fyrstu tíu heilu árin eftir að 
samstarf 112 og Barnaverndarstofu um 
neyðarsímsvörun vegna barnaverndar 
hófst. 112 er helsti farvegurinn fyrir al-
menning til að koma að tilkynningum 
til barnaverndaryfirvalda um allt land. 

Neyðarvörður ársins, Guðjón Hólm Gunnarsson.

Viðbragðssveitin spilaði í björgunarsveitarmiðstöðinni. Þeir eru Sigurbergur 
Kárason, svæfingalæknir á Landspítalanum, Ævar aðalsteinsson, björg-
unarsveitamaður í Hjálparsveit skáta í reykjavík og Örvar aðalsteinsson, 
slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. 
Þessir menn kunna greinilega ýmislegt fyrir sér í tónlistinni.

Auglýsingasíminn er 578 1190



KONUKVÖLD
BLÁA LÓNSINS
Þér og vinkonum þínum er boðið upp á skemmtilegt örnámskeið og 
sérfræðiráðgjöf um góða umhirðu húðarinnar, fimmtudaginn 5. mars 
klukkan 19:00 í verslun Hagkaups í Borgarnesi. 

Áhugasamar vinsamlegast skrái sig með því að senda póst 
á ingibjorg@bluelagoon.is fyrir þriðjudaginn 3. mars.

• Leyndarmálið á bak við geislandi húð

• 25% afsláttur af Blue Lagoon húðvörum

• Léttar veitingar

• Óvæntur glaðningur
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Á HELSTU ÞÉTTBÝLISSTÖÐUM Á VESTURLANDI

Samkvæmt Orðabók Menningarsjóðs er menning „þroski mannlegra 
eiginleika mannsins, það sem greinir hann frá dýrum, þjálfun hugans, 
andlegt líf.“ Íslensk orðsifjabók bætir því við að menning sé „þroski 

hugar og handa; … það að manna einhvern … þróun, efling, siðmenning“. 
Orðabók Menningarsjóðs segir líka að menning sé „sameiginlegur arfur, 
venjulega skapaður af mörgum kynslóðum … rótgróinn háttur, siður“. Hin 
Íslenska alfræðiorðabók Arnar og Örlygs segir að menning sé „sú heild 
þekkingar, siðferðis, trúar og tákna sem er undirstaða mannlegs samfélags.“ 
Hér má greina að minnsta kosti tvær ólíkar merkingar sem lagðar eru í hug-
takið „menningu“ í almennri notkun. Í fyrsta lagi mætti nefna hugmyndina 
um siðmenningu. Í öðru lagi kæmi svo hugmyndin um menningu sem 
rótgróinn sið, sameiginlegan arf. Síðari hugmyndin er oft tengd hugtakinu 
þjóðmenning, að hver þjóð eigi sérstaka menningu. „Menning“ er einnig 
lykilhugtak ýmissa fræðigreina, ekki síst mannfræðinnar. Í því sem hér fer 
á eftir er sett fram mjög einfölduð mynd af hefðbundnum hugmyndum 
mannfræðinnar um menninguna. Mannfræðin hefur lengi litið svo á að 
mannkynið sé eitt og það búi yfir sameiginlegum eiginleikum. Við blasir 
þó að það hefur búið sér mjög fjölbreytilega lifnaðarhætti. Eitt af helstu 
verkefnum mannfræðinnar er að lýsa og skýra þennan fjölbreytileika og 
það hvernig hann er mögulegur.

Mannfræðingar hafa lengi haft þá skoðun að fjölbreytileikinn byggi ekki á 
líkamlegum mun manna eins og sjáist af því að fólk fylgi þeim siðum sem 
það lærir. Barn sem á ættir að rekja til Íslands en er ættleitt og elst upp hjá 
japönskum foreldrum, lærir japönsku eins og hvert annað barn þar í landi. 
Klassískar hugmyndir mannfræðinga um menningu ganga út á það að hún 
sé afl sem mótar einstaklinginn, hugsun hans og hegðun, og að þannig megi 
líta á að sá fjölbreytileiki í lifnaðarháttum sem mannkyn hefur búið sér sé 
menningarlegur. Þá hafa mannfræðingar lengi álitið svo að í heiminum 
séu margar ólíkar menningar, að við getum talað um íslenska menningu, 
danska menningu og svo framvegis. Þó að hverri menningu megi skipta 
niður í ákveðna þætti – trúarbrögð, goðsagnir og vígslusiði, svo einhverjir 
séu nefndir, fléttist þessir þættir í hverju tilviki saman og myndi ákveðna 
heild. Þannig kennir klassískur skilningur mannfræðinnar að einstakur 
þáttur tiltekinnar menningar verði ekki skilinn í einangrun heldur verði 
að skoða hann í samhengi við alla aðra þætti hennar. Samkvæmt þessu er 
hver menning heildstæð eining.

Ef menningin er heildstæð, er hún líka afmörkuð. Við getum þannig talað 
um íslenska menningu og enska menningu og dregið skýr mörk milli þeirra. 
Það fólk sem tilheyrir hverri menningu, tilheyrir henni allt á sama hátt. 
Íslensk menning er menning íslensku þjóðarinnar en ekki bara einhvers 
hluta hennar. Hugmyndin er líka sú að menning hafi ákveðinn stöðugleika. 
Íslensk menning er „íslensk menning“ hvort sem talað er um landnámstím-
ann eða nútímann, og þarna á milli er eitthvert sögulegt samhengi, einhver 
stöðuguleiki.

Menning er ekki hlutur til fyrir utan og ofan okkur, heldur er hún hluti af 
hinu daglega lífi, með allri sinni baráttu og striti.

Þjóðarsáttin 25 ára: Sátt fortíðar  
- Sundrung framtíðar?
Á kyndilmessu árið 1990 skrifuðu ASÍ, VSÍ og VMSS undir kjarasamn-
ing sem gilti fram í miðjan september árið eftir og nefndur hefur verið 
þjóðarsáttasamningur. Síðar sama dag gengu BSRB og ríkið frá keimlíkum 
samningi. Megintilgangur samninganna var að tryggja kaupmátt og ná niður 
verðbólgu og þóttu hinar hóflegu hækkanir sem samið var um og aðkoma 
ríkisvaldsins marka ákveðin tímamót. Nú blása harðir vindar á vinnumarkaði 
og óvíst er hvort sú leið sem mótuð var fyrir aldarfjórðungi reynist enn þá 
fær. Kannski þjóðarsáttin hafi verið viss menning. Geta verkalýðsforingjar 
dagsins í dag skapað menningu? Trauðla. 

Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

Var þjóðarsáttin 
fyrir aldarfjórðungi 
menningarleg sátt?

Leiðari Háskóladagurinn er 
laugardaginn 28. febrúar
- LbhÍ og Bifröst með kynningu í borginni

Á Háskóladaginn, laugardaginn 
28. febrúar nk. kl. 12.00 til 
16.00, munu allir sjö há-

skólar landsins kynna námsframboð 
sitt. Kynningarnar fara fram í Háskól-
anum í Reykjavík, Háskóla Íslands og 
Listaháskólanum í Laugarnesi. Frítt 
verður í Háskóladags-strætóinn sem 
mun ganga á milli bygginganna. Land-
búnaðarháskóli Íslands á Hvanneyri 
kynnir allar námsbrautir á neðri hæð 
Háskólatorgs í Háskóla Íslands. Þar 
taka nemendur, kennarar og starfs-
fólk LbhÍ vel á móti gestum og svara 
spurningum um námið við skólann, 
nemendagarða og aðstæður rannsókna 
og kennslu. Jafnframt hægt að skoða 
verkefni nemenda í skógfræði og land-
græðslu, náttúru- og umhverfisfræði, 
umhverfisskipulagi, hestafræði og í 
búvísindum. Landbúnaðarháskólinn 
starfar á þremur stöðum, á Hvanneyri 
í Borgarfirði, Keldnaholti í Reykjavík 
og á Reykjum í Ölfusi. 

Landbúnaðarháskóli Íslands, Há-
skólinn á Hólum og Háskólinn á Ak-
ureyri kynna námsframboð sitt á neðri 
hæð Háskólatorgs HÍ. Listaháskólinn 
kynnir námsframboð sitt í húsnæði 
LHÍ í Laugarnesi, Laugarnesvegi 91, 
Háskólinn í Reykjavík og Háskólinn 
á Bifröst kynna námsframboð sitt í 
húsnæði HR í Nauthólsvík. Háskóli 
Íslands kynnir námsframboð sitt í 
Aðalbyggingu, Háskólatorgi, Öskju 
og Háskólabíói. 

Háskólinn á Bifröst tekur þátt í Há-
skóladeginum 28. febrúar ásamt öllum 
hinum háskólum á Íslandi. Að þessu 
sinni verður Háskólinn á Bifröst með 
aðstöðu inni í HR. Allir sem vilja kynna 
sér hvað Háskólinn á Bifröst hefur upp 
á að bjóða eru hvattir til að koma og 

kynna sér skólann. Á staðnum verða 
bæði nemendur og kennarar ásamt 
starfsfólki að svara spurningum og 
dreifa kynningarefni. 

Kynningar  
á landsbyggðinni
Kynningar verða á landsbyggðinni á 
eftirtöldum dögum; 

Menntaskólinn á Egilsstöðum,  
11. mars, kl.11.00-13.30

Verkmenntaskólinn á Akureyri,  
12. mars, kl. 11.00-13.30

Menntaskólinn á Ísafirði,  
16. mars, kl. 11.00-13.30

Fjölbrautarskóli Suðurlands, 
18. mars kl.09.30-12.00

Menntaskóli Borgarfjarðar,  
19. mars kl. 9.30–11.00 

Fjölbrautarskóli Snæfellinga,  
19. mars kl. 13.00–14.30. 

Frá kynningu Landbúnaðarháskólans 2014 í HÍ.

Kynningarbás bifrastar í Hr fyrir ári síðan.

Góan hefst með konudeginum
Sunnudaginn 22. febrúar sl. var 

hinn sívinsæli konudagur og 
eru flestir á því máli að halda 

uppá þennan íslenska dag. Áður fyrr 
var kannski hefðin á að færa konunni 
kaffi í rúmið en núna telst kannski 
meiri siður að vera góður við kon-
una, kærustuna, mömmuna, systurina 
og þær konur sem maður tengist og 
færa þeim kannski blóm eða vera bara 
almennt góð/góður við konur. Karla-
kórinn Þrestir í Hafnarfirði býður 
konum þennan dag til kaffiveislu án 
endurgjalds en karlar sem mættu til 
þessarar veislu borguðu 1.000 krónur, 
hvað annað! Síðan var sungið fyrir 
viðstadda, sem voru fjölmargir, og 
það fyrsta sem hljómaði var auðvitað 
ljóð Matthíasar Jochumssonar, Minni 
kvenna. 

Fósturlandsins Freyja, 
Fagra Vanadís, 
móðir, kona, meyja, 
meðtak lof og prís! 
Blessað sé þitt blíða 
bros og gullið tár; 
þú ert lands og líða 
ljós í þúsund ár. 

Góan er fimmti og næstsíðasti 
mánuður vetrar eftir gömlu ís-
lensku tímatali. Hún tekur við af 
þorranum. Hún hefst á sunnudegi 
á bilinu 18. - 24. febrúar og stendur 
þar til einmánuður tekur við í lok 
marsmánaðar. Húsfreyjur áttu fyrr á 
tímum að fagna góu á sama hátt og 
bændur fögnuðu fyrsta degi í þorra. 
Þær áttu að fara fyrstar allra á fætur, 

ganga út fáklæddar fyrsta morgun í 
góu og bjóða hana í garð með þessari 
vísu: 

Velkomin sértu, góa mín, 
og gakktu í bæinn; 
vertu ekki úti í vindinum 
vorlangan daginn. 
Þorrinn og góan þóttu erfiðastir 

vetrarmánaðanna þar sem oft var 
farið að ganga á matarbirgðirnar. 

Íslenskar konur, þjóðlega klæddar.



Þú átt leik!INNRÉTTINGAR

HTH er einn stærsti framleiðandi innréttinga í 
Evrópu, enda er dönsk hönnun mikils metin og 
danskt handverk eftirsótt um allan heim.

Við teiknum tillögur að nýju draumaeldhúsi,
og gerum þér frábært tilboð.

Komið í Ormsson í Lágmúla 8 og kynnist því 
nýjasta í innréttingum frá HTH og því heitasta í 
AEG heimilistækjum. Þú átt leik.

■ Eldhúsinnréttingar
■ Baðinnréttingar
■ Þvottahúsinnréttingar
■ Fataskápar

Seven / Natural Oak / White

20% afsláttur
af hágæða AEG
eldhústækjum
með kaupum á 

HTH innréttingum.

Opið mánudaga - föstudaga kl. 10 - 18 
og á laugardögum kl. 11 - 15.

www.ormsson.is

Lágmúla 8 • Reykjavík •  2. hæð  
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1. Leitar eftir stærð

2. Setur dekkin í körfu
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Börnum í sveitum Vesturlands 
fækkaði um 42% á sex ára tímabili
Í lok janúarmánaðar kom út Hag-

vísir Vesturlands sem ber yfirskrift-
ina „Börn í sveitum á Vesturlandi. 

„Í hagvísinum var varpað ljósi á fjölgun 
eða fækkun barna í sveitum á Vest-
urlandi en til samanburðar var horft 
til sömu þróunar í þéttbýli á Vestur-
landi, til sveita í öðrum landshlutum 
og erlendis. Þá var áhugavert að bera 
saman þróun á fjölda barna gagnvart 
fjölda fullorðinna. Meginniðurstöður 
voru að börnum fækkaði um 42% til 
sveita á Vesturlandi á tímabilinu 1998 
- 2014 á meðan fullorðnum fækkaði 
bara um 6,6%. Skýrsluna má nálgast 
á þessari slóð. Í öðrum landshlutum 
fækkaði börnum til sveita á bilinu 24 
- 50%, mest á Vestfjörðum og Austur-
landi en minnst á Norðurlandi vestra 
og Suðurlandi. Hins vegar fjölgaði 
börnum um 3% á landinu öllu á þessu 
tímabili. Aðrar niðurstöður voru þær 
að fullorðnum fækkaði um 25% á Vest-
fjörðum, fjölgaði um 3,5% á Suður-
landi en annars staðar var fækkunin 

svipuð og á Vesturlandi. Fækkun 
barna til sveita á Vesturlandi var mest 
í Snæfellsbæ en það fjölgaði í Eyja- og 
Miklaholtshreppi og Skorradalshreppi 
á tímabilinu. 

Fullorðnu fólki fjölgaði yfirleitt 
til sveita á Vesturlandi, mest um 
28% í Hvalfjarðarsveit og Eyja- og 
Miklaholtshreppi. Borgarbyggð og 
Helgafellsveit eru þau sveitarfélög 
sem skera sig úr hvað það snertir: Það 
fækkar í Helgafellssveit á meðan fjöldi 
fullorðinna stendur nokkurn veginn í 
stað í Borgarbyggð. 

Fjölgun barna mest á 
sunnanverðu Vesturlandi
Börnum fjölgaði yfirleitt í þéttbýli á 
sunnanverðu Vesturlandi en fækk-
aði í þéttbýli á því norðanverðu. Í 
tveimur tilvikum, Grundarfirði og 
Stykkishólmi, var fækkunin um 40% 
sem er mjög áþekkt því sem gerðist 
í sveitum. Börnum fjölgaði í 12 af 32 
OECD-löndum á árunum 2000-2011. 

Mest var fækkunin 23% í Póllandi og 
mest var fjölgunin 17% á Írlandi. 

Börnum fækkaði í 927 OECD-lands-
hlutum en fjölgaði eða stóð í stað í 433 
þeirra. Mest var fækkunin 48% í einum 
landshluta Tyrklands en mest var fjölg-
unin 53% í einum landshluta Spánar. 
Tyrkland, Kórea og Pólland eru þau 
OECD-lönd þar sem fækkun barna 
var mest í sem flestum landshlutum. 
Ísland kemur einna verst út hvað varðar 
fækkun barna þegar þróunin er borin 
saman við önnur Norðurlönd. 

Þróunin felur í sér miklar áskor-
anir fyrir íslenskt samfélag en þró-
unin er ískyggileg víða til sveita. Um 
leið tekur hlutverk sveitanna miklum 
stakkaskiptum í íslensku atvinnulífi og 
jafnvel útlit fyrir tækifæri í framtíðinni. 
Enn fremur eru sveitirnar félagslega 
mikilvægar til að viðhalda ákveðinni 
fjölbreytni í landinu. Það er því mik-
ilvægt að huga að því hvort slá megi á 
þessa þróun eða snúa henni jafnvel við 
með einhverjum hætti. 

Fullorðnum fjölgaði um 28% í Hvalfjarðarsveit. Hér séð inn Hvalfjörð norðan meginn inn að Þyrli.

Verkefnið sjálfvirkt 
gæðamat augn-
botnamynda hlaut 
Nýsköpunarverð-
laun forseta Íslands
Nýsköpunarverðlaun forseta Ís-

lands 2015 voru veitt við há-
tíðlega athöfn á Bessastöðum 

sl. sunnudag. Verkefnið sem hlaut verð-
launin að þessu sinni heitir Sjálfvirkt 
gæðamat augnbotnamynda og var það 
unnið af Benedikt Atla Jónssyni, nema 
í rafmagns- og tölvuverkfræði við Há-
skóla Íslands. Verkefnið var unnið í 
samstarfi Oxymap, Háskóla Íslands 
og Landsspítalans. Augnbotnamyndir 
eru mikilvægar í augnlækningum til 
að greina og fylgjast með augnsjúk-
dómum. Árangur slíkrar greiningar 
ræðst þó af myndgæðum þar sem léleg 
myndgæði geta falið læknisfræðileg 
ummerki og valdið rangri greiningu. 
Hingað til hefur reynst erfitt að meta 
gæði mynda m.t.t. skerpu á meðan 
sjúklingur er í skoðun. Í verkefninu 
var þróuð sjálfvirk aðferð til að meta 
gæði augnbotnamynda. 

Verðlaunin eru veitt þeim 
námsmönnum sem hafa unnið fram-
úrskarandi starf við úrlausn verkefnis 
sem styrkt var af Nýsköpunarsjóði 
námsmanna sl. sumar. Stjórn sjóðsins 
valdi ð fimm öndvegisverkefni sem 
unnin voru sumarið 2014 en aðeins 

eitt hlýtur viðurkenninguna. Forseti 
Íslands afhenti verðlaunin. Verkefnin 
sem tilnefnd eru sem öndvegisverk-
efni eiga það sameiginlegt að vera 
vel unnin og frumleg en eru afar ólík 
innbyrðis og sýna vel þá fjölbreytni 
sem einkennir verkefni sem sjóður-
inn veitir styrki til. Þessi fjölbreytni 
endurspeglar ennfremur það frjóa og 
margbreytilega starf og nám sem há-
skólanemar á Íslandi leggja stund á. 
Verkefnin sem tilnefnd voru til verð-
launanna 2015 voru; 
• Aukin verðmæti úr vinnslu á karfa 

- Rannsók á efnsamsetningu og 
lífvirkni slíms úr karfaaugum, 
nemandi Friðrik Þór Bjarnason. 

• Eden hugmyndafræðin og hlýleiki 
á Öldrunarheimilum Akureyrar, 
nemandi María Guðnadóttir. 

• Íslenskir þjóðstígar: stefnumótun 
um gönguleiðir á Íslandi, nemandi 
Gísli Rafn Guðmundsson. 

• Íslenskuþorpið; leið til þátttöku í 
samskiptum á íslensku, nemandi 
Edvardas Paskevicius. 

• Sjálfvirkt gæðamat augnbotna-
mynda, nemandi Benedikt Atli 
Jónsson. 

Verðlaunahafarnir ásamt forseta Íslands, Ólafi ragnari Grímssyni. F.v.: Frið-
rik Þór bjarnason, María Guðnadóttir, Gísli rafn Guðmundsson, edvardas 
Paskevicius, benedikt atli Jónsson og forseti Íslands.



•  ISO 27001 öryggisvottun er tryggð á eftirfarandi hátt:

•  Fyllsta öryggis er gætt í allri gagnavinnslu.

•  Ströngum verkferlum er beitt við alla vinnslu.

•  Verksmiðju okkar er skipt upp í öryggissvæði.

•  Engir óviðkomandi hafa aðgang að vinnusvæðum.

•  Stöðug eftirfylgni að öllum reglum sé fylgt.

•  Vottunin er endurnýjuð árlega í framhaldi af úttekt.

„Umslag leggur mikla áherslu á að geta 
sýnt fram á að þeim kröfum sem settar 
eru fram í vottuninni sé framfylgt með 
viðeigandi hætti.  Slíkt sé vottur um metnað 
fyrirtækisin til að vera fremst í flokki 
fyrirtækja í prent- og gagna vinnslu“

1 9 8 9 
Umslag var stofnað árið 1989 og er nú 
leiðandi á sínu sviði sem eitt stærsta 
fyrirtækið hér á landi í prentun, pökkun 
kynningarefnis og annarra gagna fyrir 
fyrirtæki og stofnanir. Í upphafi voru þrír 
starfsmenn hjá fyrirtækinu, en í tímans 
rás hefur fyrirtækið stækkað og dafnað. 
Árið 1997 flutti starfsemi Umslags úr 
upphaflegu húsnæði sínu, í Lágmúla 5, 
bakhús. Þar er öll starfsemi fyrirtækisins 
sem er nú leiðandi á Íslandi í prentun og 
pökkun gagna. 

Hagnýtar upplýsingar www.umslag.is

•  Vottun Norræna umhverfismerkisins Svansins til staðfestingar á 
góðum árangri í umhverfismálum.

•  Umslag hefur ávallt lagt mikla áherslu á umhverfismál 

•  Með þessari vottun tryggir fyrirtækið að öll efni sem notuð eru við 
prentun séu vistvæn 

•  Pappír sem notaður er Svansvottaður eða Blómmerktur sé þess 
kostur.  

•  Með auknu úrvali Svansvottaðrar vöru fyrir neytendur tryggjum við 
minni álag á umhverfið.

Frá því árinu 2010 hefur Creditinfo valið framúrskarandi fyrirtæki og hefur Umslag verið í þeim hópi frá upphafi Creditinfo hefur unnið að ítarlegri greiningu sem sýnir 
hvaða íslensku fyrirtæki fá bestu einkunn í styrk- og stöðuleikamati félagsins.  Við valið voru síðustu þrír ársreikningar fyirtækja lagðir til grundvallar og þurftu þau 
meðal annars að sýna fram á jákvæðan rekstrarhagnað og ársniðurstöðu.  Sömuleiðis máttu eignir aldrei vera undir 100 milljónum og eiginfjárhlutfall aldrei minna en 
20%. Einnig þurftu fyrirtækin að vera í flokki 1-3 CIP áhættumati Creditinfo.

Framúrskarandi síðan

2010

• Nafnspjöld
• Reikninga
• Veggspjöld

• Bréfsefni
• Einblöðunga
• Borðstanda

• Bæklinga
• Markpóst
• Ársskýrslur

Við elskum umslög 
- en prentum allt mögulegt

Umslag | Lágmúli 5 | Reykjavík | Sími 533 5252 | umslag@umslag.is
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Bítlarnir í liðlega 50 ár
Sunnudagurinn 6. júlí 1957 er merkur dagur í tónlistarsögunni, en þá 
hittust í fyrsta sinn þeir JohnLennon og Paul McCartney á sumarhátíð 
St . Peters kirkjunnar í í Liverpool. Ýmis skemmtiatriði voru í boði , 
m.a. skyldi hljómsveitin The Ouarry Men skemmta hátíðargestum. 
Aðalmaðurinn í The Quarry Men var fyrrnefndur John, en hann 
spilaði á gítar og var aðalsöngvari hljómsveitarinnar. Paul var þarna 
með vini sínum Ivan Vaughan. 

Ivan kynnti þá John og Paul og sagði 
John frá því að Paul væri slyngur gít-
arleikari. John bað hann að sýna sér 
hvað hann gæti og spilaði Paul fyrir 
hann vinsælan slagara „Twenty Flight 
Rock.“

John sá strax að Paul var góður, 
en var þó ekki alveg viss hvort hann 
ætti að bjóða honum í hljómsveitina 
og sagði síðar frá því að efasemdir 
hans hefðu aðallega verið þær að Paul 
væri e.t.v. betri en hann og myndi 
því ógna ótvíræðu leiðtogahlutverki 
hans í hljómsveitinni, en áttaði sig 
einnig á því að þar sem Paul væri 
greinilega betri hljóðfæraleikari, en 
þeir sem voru þar fyrir myndi hann 
bæta hljómsveitina og því ákvað 
hann sem betur fer að bjóða Paul að 
koma, og þáði hann það. 

Stuttu seinna gekk George Harri-
son til liðs við hljómsveitina, en 
hann og Paul voru kunningjar og 
nágrannar í Liverpool og mælti Paul 
með George við John og sagan segir 
að þeir félagar hafi verið á leið heim 
á efri hæð í strætisvagni seint um 
kvöld að Paul sagði George að sýna 
John hvað í honum byggi og George 
lék lagið „Rauncy“ óaðfinnanlega 
fyrir John í strætisvagninum og var 
ráðinn á staðnum. 

Þessir þrír voru síðan kjarninn í 
hljómsveitinna, sem á þessum tíma 
skipti nokkrum sinnum um nafn, 
fyrst var það „The Quarry Men“, 
síðar „Johnny and the Moondogs, ” 
þá „Long John Silver and the Silver-
beatles,“ þá „The Silverbeatles“ og 
loks „The Beatles.“

Til Hamborgar,  
George vísað úr landi
Á fyrstu árum hljómsveitar-
innar hélst þeim félögum illa á 
trommuleikurum, en árið 1960 var 
þeim boðið starf í Hamborg, en það 
var skilyrði að þeir væru fimm í 
hljómsveitinni. 

Á þessum tíma voru þeir að spila 
í klúbbi í Liverpool, sem hét „The 
Casbah““ og var rekin af Monu Best. 
Sonur hennar Pete var eitthvað að 
glamra á trommur og hafði stundum 
spilað með þeim ef trommarinn 
mætti ekki . Daginn áður en þeir áttu 
að fara til Hamborgar fengu þeir Pete 
til að koma með. Stu Sutcliffe vinur 
Johns úr listaskólanum og efnilegur 
myndlistarmaður , hafði einmitt 
unnið 50 pund í verðlaun fyrir mál-
verk og John sannfærði vin sinn um 
að þeim peningum væri best varið í 
að kaupa Hoffner bassa sem kostaði 
50 pund í Hesseys hljóðfæraversl-
unni í Liverpool. Stu keypti bassann 
og fór með til Hamborgar og þar með 
voru þeir orðnir fimm. Eina vanda-
málið var það að Stu kunni ekkert 
á bassann!

Í Hamborg spiluðu þeir fyrst 

á litlum næturklúbbi sem bar 
nafnið“„Indra Club” og síðar í „Kai-
serkeller“ á hverju kvöldi í um 8 klst. í 
einu og bjuggu saman í litlu herbergi 
sem var baksviðs í kvikmyndahúsi 
sem sýndi klámmyndir. Þetta end-
aði þó ekki vel því þar sem George 
var undir lögaldri var honum vísað 
úr landi og þeir Paul og Pete kærðir 
fyrir tilraun til íkveikju og einnig 
sendir heim. John og Stu voru því 
einir eftir . Stu var fluttur til þýskrar 
kærustu, Astrid Kirchner, og ekki 
um annað að ræða fyrir John en að 
koma sér til Liverpool. Hann kom 
heim til sín á Menlove Avenue seint 
um nótt því hann þurfti að ganga 
frá Lime Street járnbrautarstöðinni í 
miðborg Liverpool, þar sem hann átti 
ekki fyrir leigubíl og strætóar voru 
hættir að ganga. 

Hann vakti Mimi frænku sína, sem 
ól hann upp frá fjögurra ára aldri, 
með því að kasta smápeningum í 
gluggann hjá henni og fagnaði gamla 
konan drengnum sínum vel , en lét 
hann jafnframt heyra þá skoðun, sem 
hún hafði látið í ljós þegar John eign-
aðist fyrsta gítarinn að það væri svo 
sem allt í lagi að hafa gítarleik sem 
eitthvað tómstundagaman, en hann 
myndi aldrei vinna sér inn peninga 
með því og þyrfti að fara að finna sér 
starf við hæfi, enda að verða tvítugur. 

Cavern Club
Eftir þessar ófarir í Hamborg kom 
smáhlé í hljómsveitarútgerðina, en 
fljótlega tóku þeir fjórir, sem voru í 
Liverpool upp þráðinn aftur og þann 
9. febrúar 1961 spiluðu þeir í fyrsta 
sinn í Cavern klúbbnum í Matthew 
Street í Liverpool , sem átti eftir að 
verða þeirra annað heimili næstu 
árin og þegar þeir stigu þar á svið 
í seinasta sinn 3. ágúst 1963 höfðu 
þeir spilað þar í tæplega 300 skipti. 
Í Hamborg spiluðu þeir árið 1961 
inn á sína fyrstu plötu, með enskum 
söngvara, Tony Sheridan að nafni. 
Eitthvað hafði frést af þessum upp-
tökum til Liverpool og þegar við-
skiptavinur í hljómplötuverslun 
sem, ungur maður, Brian Epstein, 
stjórnaði spurði um plötu með The 
Beatles varð hann forvitinn og fór 
að grennslast fyrir um þessa hljóm-
sveit sem sögð var vera frá Liverpool. 
Hann komst að því að þeir væru að 
spila í Cavernklúbbnum , sem var 
skammt frá búðinni hans, skrapp 
þangað til að hlusta á strákana og 
hreifst af tónlistinni, stemmingunni 
sem þeir sköpuðu, spilagleðinni og 
þokka þeirra almennt og bauðst til að 
gerast umboðsmaður þeirra. Strák-
arnir voru til í það, enda gæti það 
þýtt fleiri verkefni og líklega meiri 
peninga, þannig að það væri svo sem 
engu að tapa. Brian fór strax í það 
að fá þá til að klæða sig snyrtilegar, 

leggja leðurfötunum og fara í jakka-
föt, vera prúðari á sviðinu og síðast 
en ekki síst að reyna að útvega þeim 
plötusamning. 

1962, örlagaríkt ár
Á nýársdag 1962, mættu þeir fé-
lagarnir í hljóðver Decca hljómplötu-
fyrirtækisins í London og spiluðu 
þar lagalistann sinn fyrir tónlistar-
stjórann, Dick Rowe. Hann var ekki 
hrifinn og sagði við Brian að þar sem 
gítargrúbbur eins og The Shadows 
væru að renna sitt skeið treysti hann 
sér ekki til að bjóða þeim samning. 

Um þetta hefur síðar verið talað 
sem mesta klúður í tónlistar-
sögunnar. 

En Brian gafst ekki upp og reyndi 
næst við Parlophone útgáfuna og 
fékk tíma fyrir þá hjá George Martin 
upptökustjóra í Abbey Road hljóð-
verinu í London í júní 1962. George 
bað þá að rúlla í gegnum lögin sín 
og honum leist vel á það sem þeir 
höfðu fram að færa og sagði síðar 
að hann hefði strax verið viss um 
að bara þokkinn og kímnigáfan 
sem þeir höfðu til að bera myndi 
selja tónlistina þeirra. Fyrsta litla 
platan þeirra „Love me do” kom út 
á Englandi 5. október 1962 og fór 
í 17. sæti enska vinsældalistans og 
nú fóru hjólin að snúast. George 
Martin var þó ekki ánægður með 
trommuleikarann Pete og sagði við 
Brian að hann vildi ekki skipta sér af 
málefnum hljómsveitarinnar og Pete 
gæti verið þar áfram á hljómleikum 
og dansleikjum, en í hljóðverinu 
myndi hann fá annan trommara til 
að spila á plötum þeirra. Þetta leiddi 
til þess að Pete var látinn fara og í 
staðinn ráðinn Ringo Starr, sem var 
trommari keppinauta þeirra í Liver-
pool, hljómsveitarinnar „Rory Storm 
and the Hurricanes“ en hann hafði 
hann vingast við þá John, Paul og 
George í Hamborg. Síðar þetta haust 
kom George Martin að máli við þá og 
sagðist vera með lag, „How do you do 
it“ sem hann vildi láta þá fá og hann 
væri viss um að myndi fara í fyrsta 
sæti vinsældalistans á Englandi. Þeir 
félagar voru þó ekki á því að þiggja 

það og héldu fast við það að gefa út 
sín eigin lög, en John og Paul höfðu 
alveg frá fyrstu tíð verið að semja 
saman lög. George sagði allt í lagi, ef 
þið eruð með eitthvað sem er betra þá 
skal ég skoða það og hann lét „Gerry 
and the Pacemakers“, aðra Liverpool 
hljómsveit fá lagið , sem fór í fyrsta 
sæti breska vinsældalistans. 

Bítlarnir hins vegar spiluðu fyrir 
George lagið „Please Please Me“ og 
þegar þeir höfðu lokið við það sagði 
hann; „Þarna eruð þið komnir með 
fyrsta númer eitt lagið ykkar.“ Sú 
varð og raunin því. „Please Please 
Me” var tekið upp 26. nóvember 1962 
og fór beint í fyrsta sætið. Síðan eru 
liðin liðlega 50 ár og bítlaaðdáendur 
um víða veröld þakka fyrir árin sem 
tónlist Bítlanna hefur hljómað, því 
veislunni er svo sannarlega ekki lokið 
þó svo að hljómsveitin hafi form-
lega hætt árið 1969. Afköst þessara 
snillinga á þessum 7 árum 1962 til 
1969 voru ótrúleg, en þeir gáfu út á 
Englandi 13 stórar plötur , að lang-
mestu leyti eigið efni, auk safnplatna 
og smáskífna, sem flestar áttu það 
sameiginlegt að fara í fyrsta sæti 
vinsældalistans , en hvorki fleiri né 
færri en 27 af lögunum þeirra náðu 
fyrsta sæti á þessum lista í Bretlandi 
eða Bandaríkjunum. 

Vinsældir sem eiga  
enga hliðstæðu
En hvers vegna skyldu Bítlarnir hafa 
náð þessum gríðarlegu vinsældum, 
sem eiga sér tæpast hliðstæðu. Um 
það hefur margt verið rætt og ritað. 
Þeir voru þó fyrst og fremst frábærir 
tónlistarmenn á réttum stað og 
réttum tíma, með umboðsmann og 
upptökustjóra, sem höfðu óbilandi 
trú á þeim og leyfðu þeim að þróast 
sem tónlistarmönnum. Fyrri hluta 
ferilsins voru lögin einföld, gríp-
andi og textarnir hittu í mark hjá 
unga fólkinu, sem nú er reyndar flest 
að komast á eftirlaunaaldur. Síðar 
varð tónlistin flóknari, dýpri og 
náði hámarki með tímamótaverkinu 
„Sgt. Pepper” árið 1967. Samvinna 
Johns og Pauls í lagasmíðunum var 
einstök og milli þeirra ríkti heiðarleg 

samkeppni og þeir bættu hvor annan 
upp á besta hugsanlega máta. Engir 
lagasmiðir poppsögunnar komast 
með tærnar þar sem þeir höfðu hæl-
ana. Þeir voru mjög góðir vinir og 
nánast óaðskiljanlegir um margra 
ára skeið, þó svo færi að lokum að 
leiðir skildu og ágreiningur þeirra 
varðandi hljómsveitina olli því að 
hún hætti. 

Bítlaæðið tók sinn toll. Þeir náðu 
þó að sættast áður en John var 
myrtur í New York árið 1980. 

Hvað sem því líður er þó ljóst að 
Bítlarnir gjörbyltu popptónlistinni 
og reyndar heiminum öllum. Fyrir 
Bítlana tíðkaðist það ekki að popp-
stjörnur semdu lögin sín sjálfir 
eins og þeir gerðu. Bítlarnir settu 
smellina sína ekki á stóru plöturnar, 
eins og flestar aðrar stórstjörnur á 
þessum tíma. 

A Hard Days Night
Hard Days kvikmyndin árið 1964 

var að flestra mati fyrsta alvöru rokk-
myndin. 73 milljónir manna horfðu 
á þá í vinsælum sjónvarpsþætti „The 
Ed Sullivan Show“ í febrúar 1964 
og sagan segir að engin afbrot hafi 
þá verið tilkynnt lögreglu þannig að 
meira að segja glæpamennirnir gerðu 
smáhlé á iðju sinni meðan þeir voru 
að spila. Þeir voru fyrstir til þess að 
halda risatónleika á íþróttaleikvangi, 
en 15. ágúst 1965 léku þeir fyrir 
tæplega 60.000 áhorfendur á Shea 
Stadium í New York. Í júní 1967 voru 
þeir beðnir að spila í fyrstu beinu 
alheimssjónvarpsútsendingunni sem 
sýnd var samtímis í öllum heims-
álfum um gervihnött. Talið var að 
um 350 milljónir manna hafi þá 
horft á Bítlana frumflytja „All you 
need is love.“ 

Ekkert í líkingu við þetta hafði 
nokkurn tímann gerst. 

Í Matthew Street í Liverpool má 
undir mynd af þeim finna þennan 
texta: 

„Four lads that shook the world.“ 
Það er einmitt það sem þeir gerðu 
svo sannarlega. Unga kynslóðin í dag 
þarf að þekkja þessa sögu. 

Guðmundur Pétursson

The beatles, vinsælasta popphljómsveit allra tíma. 
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Knattspyrnufélag ÍA sumarið 2014: 

Íslandsmeistarar í þremur flokkum
Íslandsmeistaratitlar hjá þremur 

flokkum og nokkrir flokkar voru 
mjög nálægt verðlaunasætum

Knattspyrnufélag ÍA á Akranesi var 
stofnað árið 1946 og er félagið sigur-
sælasta knattspyrnulið karla á Íslandi 
frá árinu 1951. Félagið hefur 18 sinnum 
orðið Íslandsmeistari, 8 sinnum bik-
armeistari og leikið liðlega 70 leiki í 
Evrópukeppnum. Ekkert félag á Íslandi 
hefur alið af sér fleiri leikmenn sem 
hafa leikið sem atvinnumenn í Evrópu 
og spilað landsleiki fyrir Íslands hönd. 
Í gegnum áratugina hefur félagið verið 
þeirrar gæfu aðnjótandi að hjá því hafa 
starfað þjálfarar sem hafa verið duglegir 
við að innleiða nýja hluti sem hefur 
sett þá skrefi framar öðrum. ÍA hefur 
alla tíð verið skipað Skagamönnum að 
uppistöðu sem stoltir hafa haldið uppi 
heiðri félagsins. Um áramótin 2014 - 
2015 voru iðkendur í Knattspyrnufélagi 
ÍA um 530 talsins á breiðu aldursbili 
og er félagið stærst íþróttafélaga undir 
merkjum Íþróttabandalags Akraness. 
Aðstaða til knattspyrnuiðkunar á 
Akranesi er góð og er hún öll á svæði 
félagsins á Jaðarsbökkum þar sem eru 
opin útiæfingasvæði, knattspyrnuhöll 
og aðalleikvangur. 

Magnús Guðmundsson, formaður 
aðalstjórnar KFÍA sagði á aðalfundi 
félagsins að árið 2014 hafi verið við-
burðaríkt og gjöfult fyrir Knattspyrn-
ufélag ÍA. Meistaraflokkur karla vann 
aftur sæti í efstu deild þar sem sterk 
liðsheild og samheldni var einkennandi 
fyrir hópinn. Meistaraflokkur kvenna 
féll úr efstu deild en liðið fékk mjög 
góða reynslu sem mun nýtast í barátt-
unni um sæti meðal þeirra bestu fljótt 
aftur. Mjög góður árangur náðist hjá 

yngri flokkunum hjá báðum kynjum 
og náðust t. d Íslandsmeistaratitlar hjá 
þremur flokkum og nokkrir flokkar 
voru mjög nálægt verðlaunasætum. 
Samtals voru leiknir 444 opinberir 
leikir á árinu 2014 í öllum flokkum 
félagsins. 

Starfið yngri flokkanna gekk vel 
á árinu 2014 og unnust þrír Íslands-

meistaratitlar, 4. flokkur kvenna b-lið, 
3. flokkur karla b-lið og 5 flokkur d-lið 
urðu Íslandsmeistarar eftir dramatíska 
úrslitaleiki. Auk þess varð sameigin-
legt lið ÍA/Þróttar í 2. fl. kvenna bik-
armeistari á árinu eftir að hafa sigrað 
Breiðablik í úrslitaleik. Annar flokkur 
karla stóð sig mjög vel á árinu og varð 
í 2. sæti bæði í deild og bikar. 

- Nú leikur ÍA aftur í efstu deild karla 
á komandi leiktíð. Eruð þið að kaupa 
leikmenn til að styrkja hópinn fyrir 
fyrir sumarið? 

„Við verðum með þrjá erlenda leik-
menn í sumar. Það er Breti sem var 
með okkur í fyrra, við höfum gert 
samning við leikmann frá Litháen sem 
lék með KA í fyrra og einnig höfum 
við gert samning við serbneskan 
leikmann. Við erum að styrkja liðið 
með þessum hætti en göngum ekki 
lengra, verðum að byggja liðið á okkar 
fólki, og viljum það auðvitað. Flestir 
þeir sem voru að spila með ÍA í fyrra 
verða áfram hjá okkur, sami kjarni, og 
svo eru að koma upp strákar úr yngri 
flokkum sem eru að banka á dyrnar, 
margir strákar í 2. flokki félagsins 
eru að sanna sig í meistaraflokki. Við 
verðum að sjá hvernig þeir standa sig í 
vor og sumar. Við erum því bjartsýnir 
á góðan árangur í sumar, höfum m.a. 
byrjað vel í Lengjubikarnum, unnum 
Íslandsmeistara Stjörnunnar nýverið 
í þeirri kepppni 2: 0, „segir Magnús 
Guðmundsson. 

Knattspyrnumaður ársins 
2014 og rekstrarafkoma
Knattspyrnumaður ársins 2014 á 
Akranesi var að þessu sinni Garðar 
Bergmann Gunnlaugsson leikmaður í 
meistaraflokki karla. Garðar átti mjög 
gott tímabil sumarið 2014 og var hann 
markahæstur leikmanna í 1. deild með 
19 mörk. Á árinu 2014 var ákveðið í 
stjórn Knattspyrnufélags ÍA að stuðla 
að jafnrétti kynjanna innan raða fé-
lagsins og að aðstaða og aðbúnaður 
sé nánast sá sami fyrir meistaraflokk 
karla og kvenna. Stjórnin óskaði eftir 

samstarfi við Akraneskaupstað um 
þetta mikilvæga málefni og samþykkti 
bæjarfélagið m.a. að kaupa skápa fyrir 
hvern leikmann í kvennaklefann 
þannig að aðstaðan verði eins og hjá 
körlunum. 

Fall karlaliðsins í 1. deild árið 2013 
hafði mikil áhrif á rekstur félagsins 
á árinu 2014. Draga þurfti verulega 
úr útgjöldum og með samstilltu átaki 
hefur tekist að aðlaga reksturinn að 
nýjum veruleika og það er sérstaklega 
ánægjulegt að skila ársreikningi fé-
lagsins vegna ársins 2014 réttu megin 
við núllið. Rekstrartekjur voru 147 
milljónir króna og hagnaður af rekstri 
400 þúsund krónur en eigið fé nemur 
3,9 milljónum króna. 

Siðferðileg álitaefni  
utan og innan vallar
Á vormánuðum 2014 ákvað aðalstjórn 
Knattspyrnufélags Akraness að fara 
þess á leit við Sturlaug Sturlaugsson, 
þáverandi formann Íþróttabandalags 
Akraness, að hann myndi vinna til-
lögur að aðgerðaráætlun til að nýta til 
að bregðast við alvarlegum frávikum í 
starfinu s.s.  siðferðilegum álitaefnum 
utan vallar og innan. Sturlaugur leit-
aði víða fanga í þessari vinnu m.a. hjá 
Knattspyrnusambandi Íslands og skil-
aði tillögum sínum til aðalstjórnar fé-
lagsins í nóvember 2014. Tillögur hans 
fjölluðu í meginatriðum um að sett 
verði á laggirnar sérstakt fagráð til að 
fjalla um siðferðileg álitaefni og gæði í 
starfi Knattspyrnufélags ÍA. Aðalstjórn 
félagsins lagði til að sett verið ákvæði 
um fagráð í lög Knattspyrnufélags ÍA 
og var það samþykkt á aukaaðalfundi 
félagsins þann 5. febrúar 2015.

Magnús Guðmundsson formaður knattspyrnufélags Ía.

Sérhagsmunir 
umhverfisráðherra
Sigrún Magnúsdóttir umhverfis-

ráðherra er ekki þingmaður Vest-
lendinga, kannski eins gott! Hún 

vill milda orðalagið í Evrópureglum, 
sem Alþingi staðfestir og telur, að 
unnt sé að innleiða niðurstöðu með 
því að breyta henni. Jónas Kristjáns-
son, fyrrum ritstjóri segir þetta skapa 
ýmsa möguleika fyrir Framsókn og 
þar er ég honum sammála, þó ég sé 
það ekki oft enda tel ég sem ritstjóri 
Vesturlands að margar hans skoðanir 
gangi í berhögg við hagsmuni íbúa 
landsbyggðarinnar. Síðan segir Jónas 

m.a. : „Til dæmis mætti bæta orðinu 
„ekki“ inn á réttum stöðum. „Bannað 
er að virkja á náttúruverndarsvæðum“ 
mundi þá hljóða: „Ekki er bannað að 
virkja á náttúruverndarsvæðum.“ 
Þannig væri hægt að innleiða reglurnar 
án þess að gera það. Slíkt væri einkar 
þægilegt fyrir umhverfisráðherra og 
aðra baráttumenn sérhagsmuna. Þessi 
skoðun Sigrúnar er eiginlega algjörlega 
óskiljanleg með öllu, og nær vonandi 
aldrei fram að ganga, enda á hún von-
andi alls ekkert fylgi á Alþingi. 

Verður bannað að reisa kílsilmálmverksmiðju á bakka við Húsavík, eða kannski, 
ef til vill ekki, kannski, þegar orðalag hefur verið mildað. Nei, þarna verður 
stóriðja atvinnulífi í Þingeyjarsýslu til hagsbóta.

Skemmtilegir Tón-Vest tónleikar 
verða í Stykkishólmskirkju
Um næstu helgi, laugardaginn 

28. febrúar, verða haldnir 
svokallaðir Tón-Vest tón-

leikar í Stykkishólmskirkju. Á þessum 
tónleikum hittast efnilegir nemendur 
úr öllum tónlistarskólunum sex á 
Vesturlandi og spila hver fyrir annan 
og einnig saman. Þessir tónleikar eru 
haldnir í tilefni af „Degi tónlistarskól-
anna„sem jafnan er haldinn í febrúar, 
en Tón-Vest var árviss viðburður áður 
er Nótan, sem er uppskeruhátíð tón-
listarskólanna, kom til sögunnar fyrir 
nokkrum árum. Þar sem Nótan fellur 
niður þetta árið var ákveðið að endur-
vekja þessa metnaðarfullu hátíð og 
kom það í hlut Tónlistarskóla Stykk-
ishólms að vera gestgjafar. Það verður 
enginn svikinn af því að mæta á þessa 
tónleika og hlusta á tónlistarflutning 
tónlistarsnillinga framtíðarinnar, og 
þetta er ekki bara uppákoma fyrir 
Hólmara. 

Einn af hápunktunum vorannar 
Tónlistarskóla Stykkishólms verða 
haldnir um næstu mánaðamót, en 
þá spila og syngja nemendur hvers 
kennara fyrir sig og bjóða foreldrum, 
systkinum og öðrum gestum að koma 

og hlusta. Það er mikilvægur liður 
í tónlistaruppeldinu og þroska tón-
listarmannsins að æfa sig í að koma 
fram. 

Lúðrasveitin æfir stöðugt og svo 
styttist í æfingabúðir og vortónleika 
þar sem allar deildir sveitarinnar ætla 

að sýna hvað í þeim býr. Síðan taka 
við vorpróf og vortónleikar en þeir 
nemendur sem stefna á stigspróf 
eru komnir á kaf í prófundirbúning. 
Það er óvenju stór hópur, eða 13 - 14 
nemendur, sem stefna á grunnpróf 
og tveir sem ætla að taka miðpróf. 

STYKKISHÓLMSKIrKJa. Þar verða Tón-Vest tónleikarnir.
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Verkfærin fyrir skólana og  
handverksfólkið fást hjá okkur

Slípivél osm 100, 
kr. 41.800
Auðveldar þér verkin, 
pússar þar sem þú átt 
erfitt með að ná til. 
Tenging fyrir ryksugu - 
heilnæmara loft. 
6 mismunandi kefli 
fylgja með.

Bandsög Basa 1, 
kr. 53.700
Sögunarhæð 100 mm
Sögunarbreidd 195 mm

Þykktarhefill/afréttari
WoodStar pt 85, 
kr. 69.800 
Afréttari 737 x 210 mm
Þykktarhefill  
120 x 204 mm

Tifsög deco-flex,  
kr. 39.700

Tekur bæði blöð með 
takka og án. 

Barki fyrir bora 
o.þ.h. fylgir.

Fræsari hf 50
kr. 59.300

Borð 610x360 mm
Stiglaus hraði  

8000-24000 sn/mín
1500 W

Bandsög Basa 3
kr. 191.900
Sögunarhæð 205 mm
Sögunarbreidd 306 mm

Slípivél BD7500
kr. 22.900
25 mm belti 

125 mm skífa

Rennibekkur dm 460t
kr. 73.400
Bil milli odda 457 mm
hæð yfir stöngum 152 mm

Slípivél bts 800
kr. 44. 300
100 mm belti
150 mm skífa 

10 26.  Febrúar 2015

Sóknaráætlanir landshluta 
fá 550 milljónir króna
Þann 10. febrúar sl. var skrifað 

undir samninga um sóknaráætl-
anir landshluta fyrir tímabilið 

2015-2019. Fyrir hönd ríkisins skrif-
uðu undir sjávarútvegs- og landbúnað-
arráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson 
og mennta- og menningarmálaráð-
herra, Illugi Gunnarsson en fyrir hönd 
landshlutana átta, formenn eða fram-
kvæmdarstjórar þeirra. 

Nokkur reynsla er komin af sókn-
aráætlunum landshluta enda hafa þær 
verið við líði í þrjú ár í núverandi formi. 
Nú er verið að sameina í einn samning 
verkefnin sóknaráætlanir landshluta, 
vaxtarsamninga og menningarsamn-
inga. Heildarupphæð samningana ríflega 
550 milljónir króna en til viðbótar mun 
mennta- og menningarmálaráðuneytið 
leggja til fjármagn til áframhaldandi 
reksturs menningarmiðstöðva á Aust-
urlandi og Suðurlandi og einnig munu 
nokkrar sértækar fjárveitingar renna inn 
í sóknaráætlanir einstakra landshluta. 

Sóknaráætlanir fela í sér mikla 
nýbreytni í opinberri stjórnsýslu þar 
sem verið er að færa aukna ábyrgð á 
útdeilingu fjármagns til landshluta-
samtaka sveitarfélaga. Jafnframt er 

verið að einfalda framlög til einstakra 
landshluta, gera þau gegnsærri og láta 
þau í auknum mæli taka mið af hlut-
lægum mælikvörðum varðandi stöðu 
svæðisins. 

Skrifað undir sóknaráætlanir landshluta í Þjóðmenningarhúsinu fyrir þremur 
árum. Fyrir Vesturland skrifaði undir samninginn fyrrverandi formaður Sam-
bands sveitarfélaga á Vesturlandi og fyrrverandi bæjarfulltrúi á akranesi, 
Gunnar Sigurðsson og við hlið hans er albertína elíasdóttir, fyrrverandi bæj-
arfulltrúi á Ísafirði og þáverandi formaður Fjórðungssambands Vestfirðinga. 
Nú var haldið áfram þar sem frá var horfið.

Hólar eru sögu- 
frægt skóla- og 
menningarsetur
- Einn þriggja háskóla sem mennta- og menningar-
málaráðherra vill sameina undir eina stjórn

Áætlun Illuga Gunnarssonar, 
mennta- og menningarmála-
ráðherra, að sameina þrjá 

háskóla á landsbyggðinni, háskólann 
á Bifröst, Landbúnaðarháskólann á 
Hvanneyri og háskólann á Hólum 
í Hjaltadal undir eina stjórn hefur 
vakið aukna athygli á starfseminni 
á Hólum og námsframboðinu þar, 
kannski ekki síst meðal Vestlendinga 
sem halda fast utan um framtíð há-
skólanna á Vesturlandi. 

Hólar eru sögufrægt skóla- og 
menningarsetur í Skagafirði. Árið 
1106 stofnsetti fyrsti Hólabiskup-
inn, Jón Ögmundsson, prestaskóla 
á staðnum og lagði þannig grunn að 
Hólaskóla, sem frá árinu 2007 er Há-
skólinn á Hólum, einn af fjórum op-
inberum háskólum á Íslandi. Deildir 
skólans eru þrjár, hestafræðideild, 
fiskeldis- og fiskalíffræðideild og 
ferðamáladeild. Árlega stunda á þriðja 
hundrað nemendur nám við skólann, 
flestir í fjarnámi með staðbundnum 
lotum. 

Fornleifarannsóknin við Kolkuós 
í Skagafirði hlaut 500 þúsund króna 
styrk frá Menningarráði Norðurlands 
vestra en björgunarrannsóknin þar 
er eitt þriggja verkefna tengt Hóla-
rannsókninni á Hólum í Hjaltadal 
sem hlaut styrk í níunda sinn. Hin 
verkefnin tvö eru ensk þýðing á 
upplýsingabæklingi um Hólarann-
sóknina sem fékk 100 þúsund krónur 
og sýning um Guðbrand Þorláksson 
Hólabiskup 1571-1627 á Hólum í 
Hjaltadal sem fékk styrk að upphæð 
200 þúsund krónur. Ávinningur af 
björgunaruppgreftinum við ósa Kolku 
eru ný þekking um uppskipunarhöfn 
og verslunarstað, sem verið hefur lyk-

illinn að því að valdamiðstöð reis til 
forna á Hólum, auk þess sem bjargað 
verður fornleifum sem að öðrum 
kosti skolar út á haf. Sýningin um 
Guðbrand Þorláksson biskup verður 
sett upp á Hólum og á að kynna fyrir 
almenningi ævi og störf þessa merka 
manns. Hún á að vera myndræn og 
lifandi og höfða til allra aldurshópa. 
Efni hennar byggist annars vegar á 
rituðum heimildum og hins vegar 
niðurstöðum úr Hólarannsókninni 
undanfarin 10 ár. Smáritið, sem þýtt 
verður á ensku, kom út á íslensku árið 
2010 og fjallar um fornleifar á Hólum 
í Hjaltadal. Það verður selt á Hólum 
en ferðamenn hafa sóst eftir að eignast 
kynningarefni um rannsóknina sem 
þeir geta skoðað á vettvangi. Ferða-
þjónustan á Hólum er starfrækt árið 
um kring og býður meðal annars upp 
á gistingu og veitingar. 

Vestlendingur ársins 2008
Rektor Háskólans á Hólum er dr. Erla 
Björk Örnólfsdóttir, Borgfirðingur að 
uppruna. Árið 2008 var Erla Björk 
valinn Vestlendingur ársins, en hún 
var þá forstöðumaður Varar - Sjávar-
rannsóknarseturs við Breiðafjörð. Erla 
Björk þótti vinna þar frábært braut-
ryðjendastarf og staðið fyrir mörgum 
áhugaverðum verkefnum. Þá miðlaði 
hún vísindastarfi Varar inn í skóla 
og jók þannig áhuga ungs fólks fyrir 
lífríkinu umhverfis landið. 

Eins og flestum má vera kunnugt 
verður Landsmót hestamanna haldið 
að Hólum árið 2016. Staðurinn verður 
þá um hríð miðdepill athafna og 
mannlífs á á Íslandi, en vonir standa 
til að þá sæki staðinn heim allt að 
10.000 manns. 

erla björk Örnólfsdóttir, rektor háskólans á Hólum. Hjá henni stendur , björn 
Þorsteinsson, rektor Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri.

Auglýsingasíminn er 578 1190
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Menntaskóli Borgarfjarðar í samstarfi 
við menntaskóla í Svedala í Svíþjóð
Guðrún Björg Aðalsteinsdóttir 

tók við starfi skólameistara 
Menntaskóla Borgarfjarðar á 

síðasta ár af Kolfinnu Jóhannesdóttir, 
sem ráðin var sveitarstjóri Borgar-
byggðar eftir sveitarstjórnarkosn-
ingarnar vorið 2014. Guðrún Björg er 
með BS gráðu í viðskiptafræði og MIB 
gráðu í alþjóðlegum viðskiptum frá 
Háskólanum á Bifröst auk þess sem 
hún hefur lokið kennsluréttindanámi 
á framhaldsskólastigi frá Háskólanum 
á Akureyri. 

„Starfið leggst alveg ljómandi vel 
í mig, en ég er ekki alveg ókunnug 
kennslu og kennslustjórn þar sem 
ég var kennslustjóri við Háskólann á 
Bifröst áður en ég tók við starfi skóla-
meistara Menntaskóla Borgarfjarðar. 
Einnig sinnti ég starfi forstöðumanns 
Háskólagáttar á Bifröst sem er nám á 
framhaldsskólastigi. Þrátt fyrir það er 
þetta er samt nokkuð nýtt fyrir mér, því 
nemendahópurinn er nokkuð yngri en 
er á Bifröst en eiga það þó sameigin-
legt að vera hér við nám af fúsum og 
frjálsum vilja, eru komin til að leita 
þekkingar, „segir Guðrún Björg skóla-
meistari. Nemendur í dag eru um 130 
talsins en rými er fyrir 180 nemendur. 
Stefnt er að því að ná þeirri tölu sem 
allra fyrst og eru stjórnendur skólans 
bjartsýnir á framhaldið. 

- Urðu einhverjar breytingar á rekstri 
eða starfi skólans með þér? 
„Nei, ekki ennþá, þó það standi til 
seinna. Við erum að skoða okkar 
stöðu og kanna hvort við getum gert 
eitthvað betur, því lengi má gott bæta. 
Það snýst m.a. um aðsókn að skól-
anum en það er staðreynd að hingað 
sækja smærri árgangar á landsvísu 
en þetta er fremur lítill skóli ennþá 
þannig að við megum illa við slíku 
til lengdar, hver og einn nemandi er 
mikilvægari en í fjölmennari skólum. 
Við leggjum því mikla áherslu á að 
fá sem flesta inn í nám næsta haust. 

Einnig gæti þetta tengst því að bjóða 

upp á nýjar námsgreinar, en engin 
ákvörðun hefur heldur verið tekin 
um það. Við erum og verðum áfram 
með markvissa kynningu á starfi 
menntaskólans í grunnskólunum 
á Vesturlandi. Flestir nemendurnir 
koma úr Borgarfirði, en einnig t.d. 
úr Búðardal og Akranesi. Við erum 
með tvær íbúðir sem eru notaðar sem 
nemendagarða fyrir nemendur, fjórar 
stúlkur og fjóra stráka.“

Persónuleg þjónusta við 
hvern og einn nemanda
Guðrún Björg segir að ekki sé vand-
kvæði á að fá hæfa kennara til skólans, 

fer þó svolítið eftir greinum. Við MB 
starfar góður hópur kennara sem býr 
að mestu á svæðinu og ekki þarf að 
leita mikið út fyrir sveitarfélagið Borg-
arbyggð eftir kennurum. 

„Hingað kom nýlega skólameistari 
og tveir kennarar frá Nils Fredriksson 
menntaskólanum, NFU, í Svedala í 
Svíþjóð með áframhaldandi samstarf 
skólanna í huga. Hópur nemenda úr 
NFU heimsótti MB í apríl á liðnu ári 
en verkfall framhaldsskólakennara 
setti þá að vísu nokkurt strik í reikn-
inginn varðandi móttökur af hálfu 
MB. Nú hefur verið ákveðið að halda 
samstarfi skólanna áfram og von er á 
öðrum hópi sænskra nemenda í mars 
næstkomandi. Einkum verður lögð 

áhersla á jarðfræði í Íslandsheim-
sókninni en kennarar beggja skóla 
vinna nú að hugmyndum um samstarf 
á sviði fleiri námsgreina. Í haust er 
síðan stefnt að því að hópur nemenda 
úr MB heimsæki NFU í Svíþjóð. MB 
og NFU eiga það meðal annars sam-
eiginlegt að vera fámennir skólar, 
með um og innan við 200 nemendur 
í dagskóla. Í báðum skólum er lögð 
áhersla á nemendamiðaða kennslu 
og persónulega þjónustu við hvern 
og einn. 

Markmiðið er fyrst og fremst að 
við lærum hvert af öðru og gefa 
nemendum tækifæri til að kynnast 
jafnöldum sínum af öðru þjóðerni. 
Þannig kynnast nemendur MB náms-
efni og kennslu við sænska skólann, 
sem er mjög gott og þroskandi fyrir 
okkur öll. “

Guðrún björg aðalsteinsdóttir skóla-
meistari Mb.

Menntaskóli borgarfjarðar er í fallegri byggingu.

Nemendur í MB í dag eru 
um 130 talsins en rými er 
fyrir 180 nemendur. Stefnt 
er að því að ná þeirri 
tölu sem allra fyrst og eru 
stjórnendur skólans bjart-
sýnir á framhaldið.
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BEIÐNI UM  
UPPLÝSINGAR (RFI) 

LJÓSLEIÐARAHRINGTENGING 
SNÆFELLSNESS

Snæfellsnes er tengt landsneti fjarskipta með einfaldri ljósleiðara 
tengingu. Til að auka öryggi fjarskipta á Snæfellsnesi er fyrir- 
hugað að tvöfalda tenginguna með ljósleiðarastrengjum sem  
færu aðra leið en núverandi strengir þannig að til verði hringtenging.

Auglýst er eftir:
A. Aðila eða aðilum sem sannanlega ætla að koma á tvöföldun 
ljósleiðaratenginga á Snæfellsnesi á næstu þremur árum. 
eða
B. Hæfum aðila eða aðilum til að taka að sér að byggja og reka til 
framtíðar tvöföldunina með opinberum stuðningi, komi til þess að 
enginn ætli að gera það án opinbers stuðnings. 

Innanríkisráðherra hefur falið fjarskiptasjóði að styrkja verkefnið,  
sé þess þörf. 

Aðilar sem óska eftir opinberum stuðningi skulu uppfylla tilteknar 
kröfur um fjarskiptaleyfi, fjárhagslegan styrk, reynslu af uppbyggingu 
og rekstri sambærilegra kerfa, raunhæfa verkáætlun o.fl.

Áhugasamir aðilar skulu senda tilkynningu til Ríkiskaupa á netfangið 
utbod@rikiskaup.is fyrir kl. 12:00 þann 06.03.2015. Í tilkynningunni 
skal koma fram nafn og kennitala aðila, auk upplýsinga um ofan-
greint eftir því sem við á. 

Hægt er að óska eftir nánari upplýsingum/skýringum og skulu slíka 
fyrirspurnir sendar á netfangið utbod@rikiskaup.is. 

Nánari upplýsingar er að finna á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is.
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Kolgrafafjörður: 

Síldveiðar bannaðar!
Atvinnuvega- og nýsköpun-

arráðuneytið hefur bannað 
veiðar skipa í Kolgrafafirði 

innan brúar. Nokkrir smærri bátar hafa 
verið þar á veiðum undanfarna daga. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 
heimild í lögum nr. 79/1997, um veiðar 
í fiskveiðilandhelgi Íslands, með síðari 
breytingum og öðlaðist gildi frá 18. 
febrúar sl. Það eru ekki stór skip sem 
komast inn í Kolgrafafjörð svo varla 
skiptir það stóru máli þótt einhverjir 
smábátar skaki þar tímabundið og út-
gerðarmennirnir auki aðeins tekjurnar. 
En okkur sauðsvörtum almúganum er 
stundum ekki ætlað að skilja allt sem 
ákveðið er bak við skrifborð í höfuð-
borginni. Bjarni Sigurbjörnsson, bóndi 
á Eiði í Kolgrafarfirði sagði veturinn 
2013 að Kolgrafafjörður yrði óbyggi-
legur ef síld dræpist þar aftur í stórum 

stíl. Talið er að þá hafi drepist um 50 
þúsund tonn í firðinum, sennilega 
vegna súrefnisskorts. Bjarni og fleiri 
íbúar við Kolgrafafjörð kröfðust þess 
að síldin yrði gert ókleyft að komast 
inn í fjörðinn undir brúna. Áhrif þver-
unar fjarðarins kanna að vera helsta 
ástæða síldardauðans, en niðurstaða 
rannsóknar hefur enn ekki verið birt, 
eða er ekki lokið. Geinilega ekki mikill 
hraði á þeirri rannsókn. 

Guðrún Lilja Arnórsdóttir bóndi á 
Eiði segir að mælir sem settur var upp 
til að mæla súrefnismettun í firðinum 
hafi ekki starfað sem skyldi svo erfitt 
sé að átta sig á forsendum þess að 
veiðar séu bannaðar nú. Guðrún Lilja 
segir hins vegar að miðað við fuglalíf 
á firðinum þessa dagana sé líklegt að 
einhver síld hafi gengið inn í Kolgraf-
arfjörð, en varla sé það mikið magn. 

Fornt nafn á Kolgrafafirði er 
Urthvalafjörður, en hugsanlega hefur 
það nafn aðeins átt við ytri hluta 
fjarðarins, áður en Hraunsfjörður 
skerst úr honum til austurs. Í dag eru 
þessir tveir firðir almennt aðgreindir 
í tali og á kortum og að Urthvala-
fjörður taki við framan við miklar 
grynningar fremst í Kolgrafafirði 
sem einmitt voru notaðar til að brúa 
fjörðinn sem tekin var í notkun árið 
2004. Fjörðurinn er frekar grunnur, 
eða rétt um 40 metrar þar sem hann er 
dýpstur og miklar grynningar. Brúin 
var lögð með því að byggja upphækk-
anir hvoru megin á grynningum og 
brúa svo eiðið með 230 metra langri 
brú, með 150 metra virku vatnsopi 
undir. Styttir brúin leiðina á milli 
Grundarfjarðar og Stykkishólms um 
rúma 6 kílómetra. 

KOLGraFaFJÖrÐUr. Það fara ekki stór skip undir þessa brú, jafnvel ekki á stórstreymsfjöru. Veiðar smábáta hafa 
því varla mikil áhrif. en líklega vita sérfræðingarnir betur.

Grunnskóli Snæfellsbæjar: 

Líflegt á öskudaginn
Það var líf og fjör hjá nem-

endum 1. til 4. bekkjar á 
öskudaginn, 18. febrúar sl. 

en nemendur og starfsfólk mættu í 
búningum í tilefni öskudagsins. Eftir 

hádegi var svo öskudagsball á vegum 
foreldrafélagsins og þar var kötturinn 
sleginn úr tunnunni. Það voru tvær 
tunnur að venju, ein fyrir 1. og 2. 
bekk og hin fyrir 3. og 4. bekk. Að 

því loknu bauð foreldrafélagið upp á 
smá veitingar, svo var dansað í smá 
stund áður en allir fór ánægðir og 
glaðir heim. 

Kötturinn sleginn úr tunnunni.

Auglýsingasíminn er 578 1190
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars

STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!



Einir öfl ugustu LED kastarar heims 
aðlagaðir fyrir Íslenska fi skifl otann.

Öryggi og sparnaður

Aðeins einn 
400W kastari

Rafvirkinn á Reval 
Viking prófar 
400W kastarann.

Á annað hundrað þegar komnir á Íslensk skip.

RL1A             RL2A
RL2P

180 W  60°  21600 lm
400 W  20°  44000 lm
400 W  60°  48000 lm

Yfi r 300 vörunúmer í verslun okkar - velkomin !

*

* sjá baksíðu
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Lengjubikarinn: 

Skaginn vann Íslands-
meistara Stjörnunnar
Skagamenn unnu góðan sigur 

í Lengjubikarnum á Íslands-
meisturum Stjörnunnar 2: 0 í 

Akraneshöllinni síðasta laugardag. 
Það var hinn ungi og efnilegi Ás-
geir Marteinsson sem kom Skaga-
mönnum yfir í fyrri hálfleik en hann 
kom til ÍA frá Fram í haust. Arnar 
Már Guðjónsson bætti við öðru 
marki á 74. mínútu og gulltryggði 
sigurinn. Skagamenn hafa nú sex 
stig eftir tvo leiki, unnu Hauka 4: 3 
í fyrsta leiknum en Stjarnan er með 
aðeins eitt stig einnig eftir tvo leiki, 
gerðu jafntefli við Val. Næsti leikur 
ÍA í deildarbikarnum er í kvöld, 

fimmtudag, geg Þór og er leikið á 
Akureyri. 

Víkingur Ólafsvík gerði 
jafntefli við Þrótt
Fyrsti leikur Víkings Ólafsvík var gegn 
Þrótti í deildarkbikarnum sl. sunnu-
dag og hann endaði með jafntefli, 1: 1. 
Frysti leikur Víkinga átti að vera gegn 
Breiðabliki, en honum var frestað. 

Í deildarbikarnum leikur 
Skallagrímur gegn ÍH 13. mars nk. 
og Kári leikur gegn Snæfelli 15. mars. 

Í deildarbikarkeppni kvenna leikur 
ÍA gegn FH 13. mars og ÍR tekur á 
móti Víkingi Ólafsvík 21. mars nk. 

Markaskorarinn Ásgeir Marteinsson ásamt Magnúsi Guðmundssyni, for-
manni Knattspyrnufélags Ía og þjálfara liðsins, Gunnlaugi Jónssyni.

ÍA fékk viðurkenningu fyrir 
dómaramál á ársþingi KSÍ
Knattspyrnufélagi ÍA var ásamt 

FH veitt verðlaun fyrir frábæra 
umsjón og skipulag á dómara-

málum en ÍA telst vera til fyrirmyndar 
í dómaramálum fyrir árið 2014. Til að 
hljóta fyrrgreind verðlaun þarf hvert 
félag að uppfylla tíu skilyrði. ÍA og FH 
stóðust skilyrðin að mati Knattspyrnu-
sambandsins og teljast því vera fyrir-
myndarfélög í dómaramálum á Íslandi 
árið 2014. Geir Þorsteinsson, formaður 
KSÍ, afhenti Magnúsi Guðmundssyni 
formanni KFÍA viðurkenninguna 
á 69. ársþingi KSÍ. Íþróttabandalag 
Akraness óskar Knattspyrnufélagi 
ÍA og Knattspyrnudómarafélaginu á 

Akranesi til hamingju með þessa góðu 
viðurkenningu. Undir það tekur VEST-
URLAND. 

Dominosdeild karla: 

Fjórar umferðir eru eftir fram að úrslitakeppninni
Skallagrímur er með 8 stig 

í Dominosdeild karla 
í körfuknattleik þegar 

fjórar umferðir eru eftir fram 
að úrslitakeppninni, unnu Þór 
Þorlákshöfn í síðasta leik 95: 
90 á heimavelli og er í 12. og 
neðsta sæti deildarinnar ásamt 
ÍR og Fjölni. Tvö af þessum 
liðum falla um deild. Næsti 
leikur Skallagríms er í kvöld, 
fimmtudag 26. febrúar, gegn 
KR í Frostaskjólinu, síðan 
heimaleikur gegn Njarðvík 5. 
mars og svo er leikur gegn ÍR 
á heimavelli ÍR-inga 8. mars, og 
sá leikur gæti skorið úr um það 
hvað Borgnesingarnir bjarga sér 
frá falli. Síðasta leikurinn er svo 
gegn Tindastóli á Sauðárkróki í 
Borgarnesi 12. mars nk. 

Nú heita leikmenn Skallagríms 
á Borgnesinga og aðra að mæta á 
þessa leiki og hvetja þá til sigurs 
svo ekki þurfi Borgnesingar að 
sætta sig við fall milli deilda. 

Það getur tekið á að leika hraðan körfubolta. Það fékk Tracy Smith að reyna 
gegn Stjörnunni, nýkrýndum bikarmeisturum.

Sigtryggur arnar bjönsson, sem kom til Skallagríms fyrir þetta leiktímabil frá Tinda-
stóli, býr sig undir vítaskot í leik gegn Stjörnunni sem tapaðist 93:76.
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Nýja 10, 13 og 15 kg  línan er þannig 
hönnuð að hún viðheldur ferskleika 
matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

www.promens.is/tempra

Allt fyrir ferskleikann
Nýja 60 x 40 kassalínan frá Promens Tempru er hagkvæmari, 

sterkari og veitir lengra geymsluþol

Temprukassarnir eru undirstaða þess að íslenskur fiskur 
kemst ferskari til neytenda um allan heim.

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum

 lengri fiskflök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol

 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  

 stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin

 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 10 kg 
kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.
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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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