
Fánar og veifur í úrvali

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

Frystigámar / Sala og leiga / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í ýmsum stærðum 
og gerðum.  Bjóðum sérlausnir, sniðnar að þörfum viðskiptavina.
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Úlfur, úlfur í Bíóhöllinni
Söngleikurinn Úlfur Úlfur, eftir þá 

Einar Viðarsson, Flosa Einarsson 
og Gunnar Sturlu Hervarsson, var 

frumsýndur 28. febrúar sl. í Bíóhöllinni á 
Akranesi á vegum nemenda í unglingadeild 
Grundaskóla. Uppselt hefur verið á allar 

sýningar söngleiksins og var búið er að bæta 
við þremur aukasýningum. Síðasta sýning 
var 18. mars sl. 

Fjöldi nemenda kom fram á sýningunni.
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„Afleitt að standa í enda-
lausum ágreiningi við 
verslunina í landinu„
- segir Sindri Sigurgeirsson formaður Bændasamtaka Íslands

Sindri Sigurgeirsson, formaður 
Bændasamtaka Íslands, skaut 
hörðum skotum að talmönnum 

verslunarinnar í setningaræðu sinni 
á Búnaðarþingi fyrir skömmu. Benti 
hann á að á sama tíma og arður stóru 
verslanakeðjanna aukist ár frá ári þá 
njóti neytendur þess í engu. Sindri 
sagði í ræðunni að verslunin eigi að 
gera hreint fyrir sínum dyrum gagn-
vart neytendum. Málsvarar tiltekinna 
stórkaupmanna hafi gengið hart fram 
í þeim málflutningi að hagur neytenda 
felist í því að flytja inn sem mest af 
matvöru frekar en að framleiða hana 
hér á landi. Flest bendi hins vegar til 
að í þessu séu kaupmenn aðeins að 
hugsa um eigin hag, en ekki neytenda. 

„En sjá neytendur verðið lækka til 
sín? Nei, en þeir sjá, að arður stóru 
verslunarkeðjanna eykst ár frá ári. Og 
hverjir borga hann? Eru það ekki neyt-
endurnir? Nýleg dæmi um verðþróun 
einstakra búvara, þar sem verð til 
bændanna lækkar en verð til neytanda 
hækkar, sýna það svart á hvítu að stóru 
verslunarkeðjurnar verða einfaldlega 
að gera hreint fyrir sínum dyrum og 
koma heiðarlega fram við neytendur,“ 
segir Sindri. 

Sindir segir það afleitt að standa í 
endalausum ágreiningi við verslun-
ina í landinu, enda hafi bændur og 
kaupmenn sameiginlega hagsmuni af 
því að hafa öfluga verslun um land 

allt sem tilbúin er til að selja vörur 
sem framleiddar eru af íslenskum 
bændum. Hann er því tilbúinn til 
viðræðna við kaupmenn. „Það er full 
ástæða til að þakka íslenskri verslun 
fyrir gott vöruframboð og hátt þjón-
ustustig. En við þurfum að skilja hvort 
annað betur. Ég lýsi mig reiðubúinn til 
að drekka innflutt kaffi, þó helst latté 
með íslenskri mjólk, með hverjum 
þeim innan verslunarinnar sem til-
búinn er að ræða þessi mál á yfirveg-
uðum nótum. Markmið íslenska land-
búnaðarkerfisins er í mínum huga að 
tryggja landsmönnum heilnæm mat-
væli í hæsta gæðaflokki sem uppfylla 
ítrustu skilyrði um aðbúnað og velferð 

dýra á sem hagstæðustu verði. Þetta 
eru háleit en eðlileg markmið. Til 
þess að vinna að þeim eru landbún-
aðinum tryggð ákveðin starfsskilyrði. 
Þau starfsskilyrði byggjast á tveimur 
megin stoðum. Annars vegar á toll-
vernd og hins vegar á beinum stuðn-
ingi samkvæmt samningum við hið 
opinbera. Sumir sjá ástæðu til að reka 
hornin í stuðning við bændur. Stað-
reyndin er hins vegar sú að framlög 
til landbúnaðar nema nú um tveimur 
prósentum af útgjöldum ríkissjóðs. 
Þessir fjármunir skila sér að mestu 
beint aftur til almennings í formi 
lægra matvöruverðs út úr búð,“ segir 
formaður Bændasamtakanna. 

sindri sigurgeirsson formaður Bændasamtakanna ásamt Ólafi ragnari 
Grímssyni, forseta Íslands á Búnaðarþingi 2014. 

Peningar í um-
ferð að mestu í
rafrænu formi
Frosti Sigurjónsson er þingmaður 

Framsóknarflokksins og hefur 
víða komið við í sínum störfum, 

var m.a. markaðsstjóri Tölvusamskipta, 
fjármálastjóri Marels og forstjóri Ný-
herja. Hann var einnig stjórnarfor-
maður CCP og síðar stjórnarformaður 
Datamarket. Á Rótarýfundi fyrir 
skömmu gagnrýndi hann harðlega það 
kerfi sem notað væri á Vesturlöndum, 
þar sem þjóðirnar lentu aftur og aftur 
í því að það yrði „hrun,“ misalvarlegt 
og þær slyppu misvel frá því en taldi 
ástæðuna í raun vera innbyggða í kerf-
inu. Bankakerfi á Vesturlöndum væru 
þannig að hver apaði eftir öðrum án 
þess að gagnrýnin hugsun kæmist þar 
að. Hann vitnaði svo í Mervyn King 
fyrrverandi Seðlabankastjóra Eng-
landsbanka sem sagði að af öllum þeim 
leiðum sem til væru við að skipuleggja 
bankastarfsemi væri sú leið sem unnið 
er eftir núna verst. 

Í stjórnarskránni okkar eins og 
víðast annars staðar er talað um þrí-
skiptingu valds í löggjafavald, fram-
kvæmdavald og dómsvald. Þar taldi 
Frosti að bæta hefði átti fjórða liðnum 
við sem væri peningavald. Hann setti 
fram kenningu um hvers vegna svo 
væri ekki, og sagði að við gerð stjórn-
arskrár Bandaríkjanna sem flest ríki 
hafa tekið til fyrirmyndar hefði þetta 
verið tekið fyrir en að kröfu Rockefell-
ers, sem var einn höfundanna og taldi 
þann þátt eiga að vera hjá einkaaðilum, 
var því sleppt. 

Frosti fór yfir starfsemi viðskipta-
bankanna sem flestir litu á að væru 
fyrst og fremst í því að taka við inn-
lánum og að veita lán en sagði að þeir 
byggju hinsvegar til yfir 90% af pen-
ingum sem væru í umferð í kerfinu. 
Þeir peningar eru auðvitað aðeins til 
í rafrænu formi en stærsti hluti við-
skipta landsmanna fer fram án þess að 
seðlar komi við sögu. Þessi starfsemi 
taldi Frosti að ætti heima hjá ríkinu 
þ. e. í Seðlabankanum og þá hyrfi líka 

röksemdin fyrir því að slíta í sundur 
viðskiptabanka og fjárfestingabanka. 
Hann tók þó fram að þrátt fyrir þessa 
skoðun sína væri hann enginn komm-
únisti heldur væri hann á móti svindli. 
Sérstaklega væri hann andvígur því 
að verið væri að ljúga að og svindla á 
almenningi. 

Peningamagn í umferð
Frosti sýndi línurit þar sem fram kom 
þjóðarframleiðsla, peningamagn í um-
ferð og verðbólga og sagði þar sjást 
svart á hvítu hversu mikil blekking 
það væri að segja að kjarasamningar 
og launahækkanir væri sá þáttur sem 
hefði helst áhrif á verðbólgu það væri í 
raun aðgerðir viðskiptabankanna með 
stýringu á peningamagni. Það væri í 
eðli einkarekinna banka að auka pen-
ingamagnið í samræmi við eftirspurn 
og magna þannig eignabólu en draga 
svo saman og gera kreppurnar óvið-
ráðanlegri. 

Frosti sagðist oft halda svona fyr-
irlestra fyrir ýmsa hópa en samt var á 
honum að heyra að hugmyndir hans 
um svona róttæka breytingu á pen-
ingakerfinu fengju ekki góðan hljóm-
grunn hjá kollegum hans á Alþingi. 

Frosti sigurjónsson alþingismaður.

Tíðarfar í febrúarmánuði: 

Úrkoma í Stykkishólmi 130 mm
Febrúarmánuðurinn var kaldur 

miðað við það sem algengast 
hefur verið í febrúar á seinni 

árum og var hitinn undir meðallagi 
síðustu tíu ára alls staðar á landinu, og 
undir meðallagi áranna 1961 til 1990 
um landið sunnan- og suðvestanvert 
og víða vestanlands. Úrkomusamt var 
um nær allt land. Umhleypingasamt 
var og veðurlag nokkuð stórgert og 
meðalvindhraði óvenjuhár. Oft urðu 
samgöngutruflanir vegna hríðarbylja, 
einkum á fjallvegum. Skaðar urðu 
vegna flóða í hlýindum fyrir miðjan 
mánuð. 

Mánaðarmeðalhitinn í Reykjavík 
mældist -0,1 stig, -0,5 stigum undir 
meðallagi áranna 1961 til 1990 en -1,7 
stigum undir meðallagi síðustu tíu 
ára. Þetta er kaldasti febrúar í Reykja-
vík frá 2008 að telja. Á Akureyri var 
mánaðarmeðalhitinn -0,6 stig, 0,9 
stigum yfir meðallagi 1961 til 1990, 
en -0,5 undir meðallagi síðustu tíu 
ára. Í Stykkishólmi var meðalhitinn 
-0,4 stig. Landsmeðalhiti í byggð var 
undir frostmarki 17 daga mánaðarins. 

Úrkoma í Reykjavík mældist 93,2 
mm og er það nærri 30 prósent um-
fram meðallag. Á Akureyri mældist 
úrkoman 56,7 mm, eða 33 prósent 
umfram meðallag. Í Stykkishólmi 

mældist úrkoman 130 mm sem er 
88 prósent umfram meðallag og það 
mesta í febrúar síðan 2004. Á Höfn 
í Hornafirði mældist úrkoman 163,0 
mm. Að tiltölu var úrkoman mest á 
Vestfjörðum, í Bolungarvík mældist 
hún 313 mm og er það mun meira en 
mest hefur þar mælst í febrúar áður. 

Sólskinsstundir í Reykjavík 
mældust 34,3 og er það 18 stundum 
undir meðallagi 1961 til 1990 og 32 

stundum undir meðallagi síðustu 
tíu ára. Sólskinsstundir hafa ekki 
mælst jafnfáar í febrúar í Reykjavík 
síðan 1993, en voru þó nærri því eins 
fáar 2012 og 2005. Sólskinsstundir 
á Akureyri mældust 28,7 og er það 
8 stundum undir meðallagi áranna 
1961 til 1990. Meðalvindhraði var 
óvenjumikill, 1,5 m/s ofan við með-
allag. Þetta er mesti meðalvindhraði 
í febrúar frá 1989. 

Það getur verið varasamt að aka um þjóðvegi landsins á vetrarlagi. Hér er 
komið ofan af Holtavörðuheiði niður í Norðurárdal í Borgarfirði, og skyggni 
ekki mikið. 



* gildir til 30. 06. 2017

Wise lausnir ehf.
Borgartún 26, 105 Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  www.wise.is

Gold Enterprise Resource Planning
Silver Independent Software Vendor (ISV)

TM

- snjallar lausnir

Fullbúin viðskiptalausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise býður eitt mest selda bókhaldskerfi landsins 
í mánaðarlegri áskrift - NAV í áskrift.

Lágmarkaðu kostnaðinn  og kynntu þér málið

www.navaskrift.is

Aðgangur að O�ce 365 fylgir með 
Microsoft Dynamics NAV í áskrift*

Hýsing og afritun innifalin
Azure skýjaþjónusta Microsoft er eitt 

öruggasta og ö�ugasta gagnaver í heimi

Microsoft Azure

pr. mán. án vsk
9.900kr.

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnaker�
Innkaupaker�
Sölu- og birgðaker�
Eignaker�
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður

Hýsing og afritun í Microsoft Azure
O�ce 365 fylgir með NAV í áskrift*

pr. mán. án vsk
17.900kr.

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnaker�
Innkaupaker�
Sölu- og birgðaker�
Eignaker�
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Launaker�
Innheimtuker�
Bankasamskiptaker�
Rafræn móttaka reikninga
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður

Hýsing og afritun í Microsoft Azure
O�ce 365 fylgir með NAV í áskrift*
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 6.400 EINTÖKUM Í ALLAR ÍBÚÐIR Á AKRANESI, 
DREIFBÝLI Á AKRANESI OG Í BORGARNESI. BLAÐIÐ LIGGUR EINNIG FRAMMI  

Á HELSTU ÞÉTTBÝLISSTÖÐUM Á VESTURLANDI

Sameiginlegt hvatningarátak stjórnvalda, aðila vinnumarkaðarins og 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands hófst árið 2010 undir yfirskriftinni 
,,Allir vinna.” Átakinu var ætlað að efla innlenda atvinnustarfsemi, 

framleiðslu, verslun og þjónustu. Landsmenn voru hvattir  til að nýta sér 
hagstæðar aðstæður til að ráðast í framkvæmdir og leggja þar með sitt 
af mörkum til að skapa atvinnu. Endurgreiðsla virðisaukaskatts vegna 
vinnu við eigið íbúðarhúsnæði eða sumarhús var hækkuð úr 60% í 100%. 
Þá gátu einstaklingar sem fjárfestu í viðhaldi á eigin húsnæði fengið allt 
að 200 þúsund króna skattafrádrátt en hjón eða samskattaðir allt að 300 
þúsund króna skattafrádrátt. Átakið var tekið sem fagnaðarefni og það 
væri í samræmi við Atvinnu fyrir alla - aðgerðaáætlun Samtaka atvinnu-
lífsins sem var kynnt fyrr sama ár. Þá bauð Byggðastofnun fyrirtækjum á 
landsbyggðinni óverðtryggð lán til viðhaldsverkefna. Þau yrðu til 12 ára á 
7% nafnvöxtum, óverðtryggð. Einnig var boðað vikulegt tilboð á vörum 
og þjónustu íslenskra fyrirtækja í tengslum við átakið.

Nú næstum fimm árum seinna er skynsamlegt að hugleiða hvað varð 
af öllum þessum gylliboðum. Þáverandi stjórnvöld, sem reyndar syntu 
kafsund til að bjarga þjóðinni frá efnahagshruni sem var að hluta til skapað 
af græðgi bankastjórnenda, lofuðu öllu fögru en þegar horft er til baka er 
von að spurt sé, hvað varð af efndunum. Nokkuð ljóst er að ekki fóru allir 
að vinna, margir fengu ekki vinnu á þessum tíma og ekkert markvert virt-
ist hafa verið gert til að efna þetta loforð. Ekki var að sjá að margir nýttu 
sér tilboð til að ráðast í framkvæmdir, a.m.k. voru iðnaðarmenn þeir sem 
helst voru án vinnu á þessum tíma. Gaman væri að sjá í dag hversu margir 
leituðu til Byggðastofnunar og fengu óverðtryggt lán og hverjum stóð til 
boða vikulegt tilboð á vörum og þjónustu. Ljóst að það fór ákaflega leynt, 
kannski bara ætlað fáum útvöldum. Núverandi ríkisstjórn hefur lofað 
heimilunum aðstoð, ráðherrar hafa boðið aðgerðir, en fást eitt hefur enn 
gerst. Kannski er óréttmætt að vera of gagnrýnin, þetta kemur allt saman 
segja stuðningsmenn stjórnarflokkanna, en var það ekki líka sagt í tíð 
fyrrverandi ríkisstjórnar?

Margir sem ekki hafa fengið neitt að gera horfa nú vonaraugum til ferða-
þjónustunnar, hún er sá vaxtabroddur sem er að skapa mestar gjaldeyris-
tekjur að sagt er, meira en sjávarútvegurinn. Sá samanburður er hins vegar 
ekki sanngjarn, Talað er um veltu í ferðaþjónustunni en útflutningstekjur 
sjávarútvegsfyrirtækjanna. Svo er hvergi meira um svarta starsemi en í 
ferðaþjónustunni, boð koma frá ríkisskattstjóra um að herða eigi eftirlitið 
en harla lítið þokast í rétta átt. Þrátt fyrir vaxandi ferðamannastraum 
lækka tekjur af hverjum þeim erlenda ferðamanni sem til landsins kemur, 
og auðvitað eru þær tölur byggðar á tekjum sem ekki eru faldar og aldrei 
taldar fram. Okkur Íslendingum er gjarnt að segja að þessu þurfi að kippa 
í lag, en svo gerist ekkert, þetta reddast bara, er það ekki? Meðan svo er 
skila tekjurnar sér ekki, a.m.k. ekki í ríkiskassann.

Geir A. Guðsteinsson ritstjóri

Var innlend 
atvinnustarfsemi, 
framleiðsla, verslun  
og þjónusta efld?

Leiðari

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

www.fotspor.is

Stykkishólmsbær neytti forkaupsréttar á Arnari II SH-557: 

Seldur til Agustsson 
í Stykkishólmi
Útgerð Arnars ehf. í Stykkis-

hólmi hefur gert samning 
við Melnes ehf. í Rifi, Snæ-

fellsbæ um sölu á Arnari II SH-557, 
skipaskrárnúmer 7461 og króka-
aflahlutdeild og krókaaflamarki 
bátsins. Krókaaflamark fiskveiðiársins 
2014/2015 vegna krókaaflahlut-
deildarinnar var tæp 57 tonn af 
þorski, um 1.2 tonn af ýsu, 1.5 af ufsa, 
1.2 tonn af blálöngu og um 0.6 tonn af 
öðrum tegundum, alls 60,95 þorskí-
gildistonn. Með vísan til 3. mgr. 12. 
greinar laga nr. 116/2006 um stjórn 
fiskveiða hefur Stykkishólmsbæ verið 
boðinn forkaupsréttur að Arnari II 
SH-557, skipaskrárnúmer 7461 ásamt 
krókaaflhlutdeild og krókaaflamarki. 
Um leið og vakin er athygli á því að 
bæjarstjórn þarf að taka afstöðu til 
forkaupsréttar er upplýsingum komið 
á framfæri um þessa fyrirhuguðu sölu 
bátsins og aflaheimilda sem æskilegt 
væri að gætu áfram nýst útgerð, fisk-
vinnslu og starfsmönnum hjá sjáv-
arútvegsfyrirtækjum í Stykkishólmi. 

Um leið og vakin er athygli á 
þessum samningi er óskað eftir við-

brögðum þeirra sem kunna að vilja 
nýta sér þann möguleika að ganga 
inn í fyrirliggjandi samning. Berist 
tilboð um að ganga inn í þessi kaup 
mun Stykkishólmsbær nýta sér for-
kaupsréttinn. Tilboð skulu hafa borist 
Sturlu Böðvarssyni bæjarstjóra fyrir 
lok mánaðarins. Tilboð var tekið fyrir 
á fundi bæjarráðs fimmtudaginn 19. 
mars sl. Samþykkt var að nýta for-
kaupsrétt að Arnar II SH-557, skipa-
skrárnúmer 7461ásamt aflaheim-
ildum og samþykkt að endurselja 
Arnar II SH-557 ásamt

aflaheimildum til Agustsson ehf. 
í Stykkishólmi samkvæmt staðfestu 
tilboði. Bæjarstjóra var falið að ganga 
frá málum. 

arnar II sH-557.

Er byggðakvóti 
röng byggðastefna? 
Vegna fréttaflutnings um mál-

efni Flateyrar og Þingeyrar og 
aflamark Byggðastofnar hefur 

Byggðastofnun áréttað að málið er í 
þeim farvegi sem lög um stjórn fisk-
veiða og reglugerð nr. 647/2014 kveða 
á um. Það segir hins vegar ekkert um 
það hvort stefna stjórnvalda í þessum 
málum sé rétt. Rétt er að árétta að 
Byggðastofnun „úthlutar“ ekki byggða-
kvóta, heldur auglýsir í opnu og gegn-
sæju ferli eftir samstarfsaðilum um efl-
ingu viðkomandi byggðar og nýtingu 
þess aflamarks sem stofnunin hefur 
til ráðstöfunar í byggðarlaginu. Hafa 
ber í huga að þær aflaheimildir sem 
Byggðastofnun ræður yfir til þessara 
verkefna eru takmarkaðar og geta 
ekki einar og sér myndað grundvöll 
atvinnulífs á viðkomandi stöðum. Því 
skipta mótframlög og nýting þeirra til 
atvinnusköpunar höfuðmáli. 

Útgerð og fiskvinnsla við sunnan-
verðan Breiðafjörðinn hefur verið 
í miklu fastari skorðum en raun 
ber vitni á Vestfjörðum, eignarhald 
nokkuð ljóst og að mestu i höndum 
heimamanna, þ. e. Vestlendinga. Það 
segir hins vegar ekki að byggðakvóta-
stefnan sé réttlætanlegri hér, jafnvel 
enn síður. Alþingi er nú að fjalla um 
veiðileyfagjaldið og vonandi nær það 
mál lendingu fyrir þinglok í vor. Kvóta-
málið rak hins vegar upp á sker vegna 
ágreinings innan stjórnarflokkanna 
svo áfram verður það ágreiningsmál 
meðal almennings eins og það hefur 
verið síðustu áratugina, eða allt frá 

því kvóti var ákveðinn með lögum og 
ákveðið að auður hafsins væri eign allra 
Íslendinga, þó engin skilji hvað það 
táknar í dag. 

Í framhaldi af ákvörðun Vísis hf. um 
að loka vinnslu félagsins á Þingeyri aug-
lýsti Byggðastofnun eftir samstarfsað-
ilum um nýtingu 400 þorskígildistonna 
aflamarks vegna Þingeyrar. Tvær um-
sóknir bárust. Annars vegar frá Valþjófi 
ehf. og hins vegar frá Arctic Odda ehf. 
og samstarfsaðilum sem síðar drógu 
umsókn sína til baka. Að mati stjórnar 
Byggðastofnunar var atvinnusköpun í 
umsókn Valþjófs langt frá því að vera 
nægileg miðað við þær aflaheimildir 
sem sótt var um. Umsókninni var því 
hafnað og auglýst að nýju. 

Í framhaldi af yfirlýsingu Arctic 
Odda ehf. um að hætta bolfiskvinnslu 
á Flateyri var 300 þorskígildistonna 
aflamark vegna Flateyrar auglýst að 
nýju. Þrjár umsóknir bárust. Frá Val-
þjófi ehf. , frá Íslensku sjávarfangi ehf. 

og sameiginleg umsókn frá útgerðum á 
Flateyri. Á fundi stjórnar Byggðastofn-
unar 18. desember s.l. var ákveðið að 
kanna hvort að hægt væri að koma á 
samstarfi umsækjenda um nýtingu 
aflamarks Byggðastofnunar á Flateyri. 
Það eina góða við allt þetta brölt er að 
Byggðastofnun ber gæfu til að miða 
við að byggðakvótinn haldist heima í 
héraði, þ. e. að aflanum verði landað til 
vinnslu í viðkomandi héraði. 

Eða er það svo? Ef verðmætasköpun 
þess afla sem byggðakvótastærðin segir 
til um sem nefnd er hér á undan er 
mest t.d. hjá Hraðfrystihúsi Hellissands 
eða G. Run á Grundarfirði, á þá ekki 
að vinna þann aflann þar? Kannski er 
þetta ein af þeim spurningum sem svar 
þarf að fást við þegar nýtt frumvarp 
um fiskveiðistjórnunarkerfi verður 
lagt fram á Alþingi, hvenær svo sem 
það verður. Ljóst er þó að það verður 
ekki á þessu löggjafarþingi, hver má 
vita hvenær. 

Fiskverkun G run í Grundarfirði. snyrtilegt, utan sem innan.

Stykkishólmur: 

Aukið 
fjármagn í 
forvarnir gegn 
kynferðislegu 
ofbeldi
Skólanefnd Stykkishólmsbæjar 

leggur til að Stykkishólmsbær 
veiti aukið fjármagn í forvarnir 
gegn kynferðislegu ofbeldi. Nefndin 
leggur til að fjármagnið verði notað 
til að standa straum af kostnaði 
við gerð forvarnaráætlunar sem 
unnin verði í samstarfi við fagfólk 
á þessum vettvangi, fræðslu fyrir 
starfsfólk og nemendur og nýja 
stefnumótun á þessum málaflokki 
í öllum skólum bæjarins. 

Markmið nefndarinnar er að 
þessi málflokkur fái það vægi sem 
honum ber og samfélagið sofni 
aldrei á verðinum. Skólanefnd 
mælir með að allt starfsfólk allra 
skólanna í Stykkishólmi fái nám-
skeið í þessum málaflokki og að 
í framhaldi af því verði stofna 
teymi sem sem sér um og ber 
ábyrgð á áframhaldandi vinnu og 
stefnumótun. Ályktunin var sam-
þykkt. 



2-Deck stjórnborð með 
þrýstinæmum hjólum

Innbyggt hljóðkort 
með RCA og Jack 

hljóðútgangum
USB tenging 

við tölvu
Auðvelt í notkun 

og vegur aðeins 1Kg
Flottur DJUCED DJ 

hugbúnaður fylgir
MIDI forritanlegt

Fermingargjöfin
er framtíðareign

fyrir heimilin í landinu

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

OMNIS 
BORGARNESI 
SÍMI 444 9912

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Lágmúla 8 • Sími 530 2800
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 10-18 
OG LAuGARDAGA KL. 11-15

ormsson.is

H6675 LÍNAN
LED SJÓNVARP · 600 Hz. 
· Full HD 1920x1080p  
3D · SMART TV · Upptaka og 
afspilun á USB · T2 og S mót-
takarar. · Micro Dimming

Sjónvörpin frá SamSung

Þetta virta og vinsæla merki 
er nú komið til Ormsson.

Hárblásarar í 
miklu úrvali

XW-LF1-K/W X-HM22-K

Bluetooth hátalari HljómtækjastæðaHeyrnartól í miklu úrvali.

Verð frá kr:  5.490,- Verð frá kr: 1.990,- Verð frá kr: 4.990,-

Verð frá kr. 8.990,-

kr. 29.500,- kr. 43.900,-

VSS-012-M6

Bluetooth hátalari

Hesh2 Aviator

Gæða
sjónaukar

kr. 19.900,-

Verð frá kr:  4.390,-

-25%

Tilboðsverð kr. 15.900,-Tilboðsverð kr. 46.900,-

NPNG útgáfa - 
1080@60fps og 
720p@120fps - 

Innbyggð WiFi tenging 
- Snjallforrit fyrir Android 

og Apple iOS - 16MP 
ljósmyndir - LCD Skjár 
og losanleg 1500mAh 

rafhlaða - Vatnshelt 
hylki á 100m fylgir - 

Festingar og 8GB kort 
fylgja - Kemur í með 

flottri tösku.

Sportmyndavél

Margar 
gerðir

rafmagns-
tannbursta

Premium pakkar með tölvuleik.

Rafmagns-
rakvélar
í öllum 

verðflokkum

2x40mm Full-Range hátalarar m. Dynamic Range Control

Rétt verð
kr. 54.900

Nýkomin, Ný og öflugri !
Nintendo New 3DS
■ Spilar 3DS og DS tölvuleiki.
■ Ný og betri stjórnun.
■ Öflugri örgjörvi og nýr 
   netvafri.
■ NFC stuðningur við Amiibo 
   karaktera.
■ Ný og betri 3D tækni sem 
   eltir augun.
■ Betri myndavél og þráðlaus 
   yfirfærsla á gögnum.

Nintendo New 3DS XL
■ Spilar 3DS og DS tölvuleiki.
■ Ný og betri stjórnun.
■ Öflugri örgjörvi og nýr netvafri.
■ NFC stuðningur við Amiibo 
   karaktera.
■ Ný og betri 3D tækni sem 
   eltir augun.
■ Betri myndavél og þráðlaus 
   yfirfærsla á gögnum.

kr. 39.900,- kr. 46.900,-

kr. 69.900,-

Í pökkunum er: Nintendo Wii U tölva. Nintendo Wii U stjórnborð. Penni fyrir stjórnborðið. Spennubreytir f. tölvu. Hleðslustöð og spennubreytir f. 
stjórnborð. HDMI kapall, 1,5m. Tölvuleikur. Standur f. tölvu. Standur f. Stjórnborð. Sensor bar (skynjari).

New Super Mario Bros U 
og New Super Luigi U

Mario Kart 8 Zelda

Útvarp – geislaspilari, Bluetooth, 2x15 w Class D magnari

0%
vextir
Vaxtalausar 
raðgreiðslur 
í 12 mánuði.

3,5% lántökugjald.

Verð frá kr:  7.990,-

Sléttujárn

Hercules DJControl 
Instinct DJ Stjórnborð

19.900,-

H6475 LÍNAN
LED SJÓNVARP · 400 Hz. · Full HD 
1920x1080p  · Full HD 1920x1080p  
Screen mirroring · Upptaka og afspi-
lun á USB · T2 og S móttakari.

32“  119.900,-
40“  139.900,-
48“  169.900,-

48” 199.900,-
55” 269.900,-



Bárður 
Tryggvason

Sölustjóri
896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

Framkvæmdastjóri 
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

Löggiltur 
fasteignasali B.Sc

693 3356 

Vilborg 
Gunnarsdóttir

Viðskiptafræðingur M.Sc 
Löggiltur 

fasteignasali 

891 8660

Erlendur 
Davíðsson 

Lögg. fasteignasali 
Verðbréfamiðlari 
Forstöðumaður 
útibús Ólafsvík

897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Heimir 
Bergmann 

Sölufulltrúi

630 9000

Pétur Steinar
Jóhannsson 

Sölufulltrúi 
Snæfellsnes

893 4718

Garðar 
Kjartansson

Sölufulltrúi

853 9779

Ellert 
Róbertsson

Sölufulltrúi

893 4477

Þórunn 
Pálsdóttir

Verkfræðingur MBA
Sölufulltrúi

773 6000

G. Andri
Guðlaugsson

Lögfræðingur
Sölufulltrúi

662 2705

Nútímaleg,  krafmikil og framsækin fasteignarsala 
sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna.

Síðumúla 27 · Sími: 588 4477 · www.valhöll.is

www.valholl.is  ·  www.nybyggingar.is

Þú hringir - við komum - það ber árangur! 

Allir þurfa þak yfir höfuðið

588 4477
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Upplifðu Ísland á Hótel Stykkishólmi
Hringhótel bjóða gestum 

sínum vinalegan og þægi-
legan griðastað til að safna 

kröftum eftir erilssaman dag í stór-
brotinni náttúru Íslands. Eitt af þessum 
hótelum er Hótel Stykkishólmur. Hr-
inghótel leggur áherslu á þægindi og 
sérhæfir sig í því að skapa vinalegt og 
notalegt umhverfi fyrir íslenska sem 
erlenda ferðamenn um Ísland. Hót-
elin eru öll staðsett nálægt fegurstu 
náttúruperlum landsins, þar sem allir 
finna eitthvað við sitt hæfi. Jöklar, 
fossar, hverasvæði og hraunbreiður 
er allt innan seilingar fyrir gesti á Hr-
inghótelum, sem eru þannig tilvaldir 
upphafsstaðir fyrir hvers kyns leið-
angra um landið. 

Í nágrenni hótelanna er að finna 

margs konar afþreyingu og skipulagðar 
ferðir, sama hvort leiðin liggur í hvala-
skoðun eða jökulferð. Að sama skapi 
er aldrei langt í notalega sundlaug 
til að endurnæra líkama og sál eftir 
erfiðan dag. Stykkishólmur er auk 

þess þekktur fyrir verndun gamalla 
húsa, þar er frábær sundlaug og stutt á 
golfvöll og Breiðafjarðarferjan Baldur 
siglir allt árið um kring milli Stykkis-
hólms og Brjánslækjar á Barðaströnd 
með viðkomu í náttúruperlunni Flatey. 

Grundarfjarðarbær: 

Aðalskipulag og forskóli leikskóla-
barna meðal viðfangsefna 
bæjarráðs og bæjarstjórnar
Á fundi bæjarráðs Grundar-

fjarðar nýverið var lagður 
fram undirritaður samn-

ingur um sóknaráætlun Vesturlands 
2015-2019. Bæjarráð lagði til að full-
trúar Sambands sveitarfélaga á Vest-
urlandi komi á fund með bæjarstjórn 
svo fljótt sem kostur er, þar sem farið 
yrði nánar yfir sóknaráætlun Vest-
urlands. 

Forskóli leikskólabarna, 
skipan starfshóps, skil-
greining verkefna
Á síðasta fundi bæjarstjórnar var 
bæjarráði falið að gera tillögu að 
skipan í starfshóp og skilgreina ver-
kefni starfshóps sem fjalla skal um 
forskóla leikskólabarna og skilgreina 
verkefnið. Starfshópurinn skal fara 
yfir hvort heppilegt sé að setja á 
stofn forskóla leikskólabarna eða 
ekki. Hópurinn kanni hvernig staðið 
hefur verið að slíku fyrirkomulagi 
hjá öðrum sveitarfélögum, gerð verði 
könnun meðal foreldra og húsnæð-
ismál skoðuð. Starfshópurinn geri 

tillögur um aðgerðir á grundvelli 
vinnu sinnar. Niðurstaða skal byggj-
ast á faglegri vinnu og því hvað best sé 
fyrir börnin. Miðað er við að tillögur 
liggi fyrir í lok aprílmánaðar. Lögð var 
fram tillaga um að í hópnum yrðu 
Sveinn Elinbergsson, sem formaður, 
Björg Karlsdóttir, Gerður Ólína Stein-
þórsdóttir, Sigríður G. Arnardóttir, 
Guðrún Jóna Jósepsdóttir og einn 
fulltrúi frá leikskólaráði. 

Aðalskipulag
Lögð var fram og kynnt auglýsing um 
breytingu á aðalskipulagi Grundar-
fjarðar þar sem kallað er eftir hug-
myndum fyrirtækja, félagasamtaka 
og einstaklinga í samfélaginu. Sam-
kvæmt auglýsingunni átti slíkum 
hugmyndum að hafa verið skilað eigi 
síðar en 11. mars sl. svo væntanlega er 
bæjarstjórn að fara yfir þær tilllögur og 
athugasemdir sem kunna að hafa borist. 

Grundarfjörður er skemmtilegur bær að heimsækja, þar er margt að sjá eins 
og t.d. þessi bygging sem líklega er söluskúr að sumalagi.

Snæfellsbær 
fær styrk vegna 
aðgengis við 
Bjarnarfoss
Framkvæmdasjóður ferðamanna-

staða hefur styrkt Snæfellsbæ 
um 10 milljónir króna vegna 

aðgengis við Bjarnarfoss í Staðarsveit 
fyrir alla, allt árið. Styrkurinn fer til að 
gera bílastæði, göngubrú, áningastað 
og skilti. Markmið styrkveitingar er 
að vernda viðkvæma náttúru og auka 
aðgengi ferðamanna að fossinum. 

Aðrir styrkir sem koma  
til Vesturlands eru: 
• Akraneskaupstaður - Breiðin á 

Akranesi kr. 12.000.000, - styrkur 
vegna yfirborðsfrágangs göngu-
stíga, göngusvæða og búnaðar á 
lóð. Markmið styrkveitingar er að 
bæta aðgengi ferðamanna og styðja 
við uppbyggingu í kringum menn-
ingarminjar bæjarins. 

• Borgarbyggð - Nýtt bílastæði við 
Grábrók og salernisaðstaða kr. 
4.900.000, - styrkur til að færa bíla-
stæði út fyrir mörk friðlýsts svæðis 
og að Hreðavatnskála og bæta 
grunnþjónustu með því að opna 
nýja salernisaðstöðu. Markmið styrk-
veitingar er að bæta grunnþjónustu. 

• Dalabyggð - Strandstígur í Búðardal 
kr. 2.900.000, - styrkur til að ljúka 
framkvæmdum við einn áfanga-
staðanna við Strandstíg í Búðardal. 
Markmið styrksins er að bæta öryggi 
og aðgengi ferðamanna og auka upp-
lifun þeirra m.a. með bættri aðstöðu 
til fuglaskoðunar. 

• Hvalfjarðarsveit - Glymur í Botnsdal 
kr. 830.000, - styrkur til að endur-
bæta og viðhalda gönguleið upp að 
Glym. Markmið með styrkveitingu er 
að bæta aðgengi að fossinum og auka 
öryggi ferðamanna með viðhaldi og 
endurbótum á stígum og bættum 
merkingum. 

• Ólafsdalsfélagið - endurreisn 
Ólafsdals í Gilsfirði: 2. Áfangi kr. 
1.500.000, - styrkur til hönnunar 

og framkvæmda við fræðslustíg og 
aðrar gönguleiðir. Markmið styrk-
veitingar er að styrkja svæðið sem 
viðkomustað ferðamanna og auka 
aðgengi og ánægju ferðamanna. 

• Snæfellsbær – Rauðfeldargjá, 
skipulag, hönnun, teikningar og leyfi 
kr. 800.000, - styrkur til skipulags og 
hönnunar á bílastæðum og stígum. 
Markmið styrkveitingar er að bæta 
aðgengi ferðmanna og dreifa álagi. 

• Snæfellsbær – Svöðufoss, hönnun á 
göngustíg, bílastæði og áningarstað 
kr. 500.000, - styrkur til hönnunar 
áningarstaðar, göngustíga og bíla-
stæðis. Markmið styrkveitingar er 
að vernda náttúru, auka aðgengi að 
fossinum og dreifa álagi á svæðinu. 

• Þrísker ehf. - Frystihúsið í Flatey, 
salernisaðstaða og aðgengi fyrir fatl-
aða kr. 2.500.000, - styrkur til upp-
setningar á salernisaðstöðu og til að 
bætaaðgengi fyrir fatlaða. Markmið 
styrkveitingar er að auka möguleika 
ferðamanna, óháð líkamlegri getu, til 
að njóta þeirrar ferðaþjónustu sem 
nú er boðið upp á í Frystihúsinu og 
í Flatey. 

Samtals eru þetta  
34,1 milljón króna.

Bjarnarfoss í staðarsveit.

Hótel stykkishólmur



Loftpressa
50 Lítra kútur. Loftflæði: 412l/mín.
TJ TRAE050VFL 

8 Bör

49.900,-
Verð Kr.

2.500,-
Verð frá

Bílabúkkar: 
   TJ T43002    2.500,-3 Tonn:
   TJ T46001    4.400,-6 Tonn:

 TJ T412002 12.900,-12 Tonn:

Dekkjaskiptitæki 

TJ TRK60001

19.900,-
Verð Kr.

Hjólatjakkur 3 Tonn.  
Lyftir: 13,0 - 41,0 cm.
TJ T83003

13.900,-
Verð Kr.

Gírkassatjakkur
Geta: 0,5 Tonn 
Hæð:  113 - 195cm.

TJ TEL05004

39.900,-
Verð Kr.

Vélastandar:  
750 Lbs.    TJ T23401  kr. 11.500,-
1000 Lbs.  TJ T24541  kr. 00,-12.9
1250 Lbs.  TJ T25672  kr.  20.900,- 
1500 Lbs.  TJ T26801  kr.  22.900,-
1500 Lbs. er samanbrjótanlegur.

11.500,-
Verð frá

Flöskutjakkar:
 2 tonn  18/30cm   Kr.    2.990,-
 5 tonn  21/35cm   Kr.    4.900,-
10 tonn 23/46cm   Kr.    7.900,-
15 tonn 23/46cm   Kr.    9.980,-
20 tonn 24/45cm   Kr.  10.900,-
30 tonn 29/46cm   Kr.  26.990,-
TJ T90204 - / - TJ T93004

2.990,-
Verð frá

Hjólatjakkur 2 Tonn. Í Tösku.
Lyftir: 13,0 - 34,5 cm.
TJ T82000CS

6.900,-
Verð Kr.

Réttingatjakkasett.  4 Tonna
TJ T70 401

29.900,-
Verð Kr.

Mótorhjólalyfta.
Geta: 680 kg.
Lyftir: 11,0 - 38,5 cm.
TJ T66751

23.900,-
Verð Kr.

Loftpressa
24 Lítra kútur. Loftflæði: 205l/mín.
TJ TRA024L 

8 Bör

19.900,-
Verð Kr.

Síðumúla 11 - 108 Reykjavík Sími 568-6899 
Póstfang: vfs@vfs.is   Netsíða:  www.vfs.is

88.900,-
Verð Kr.

35.900,-
Verð Kr.

115.900,-
Verð Kr.

19.900,-
Verð Kr.

Hjólatjakkur 3 Tonn.  
Lyftir: 14,5 - 51,0 cm.
TJ T83001

34.900,-
Verð Kr.

Hjólatjakkur 2 Tonn.
Lyftir: 7,0 - 50,0 cm.
Fyrir bíla og
dekkjaverkstæði. 

TJ T820031

16.900,-
Verð Kr.

Hjólatjakkur 3 Tonn.
L: 15,0 - 53,0 cm. m/hækkun.

 T83006BTJ

USG CNIP4  
Yfirskápur 4 skúffur.
Sterkur skápur með lás.

USG FIRP7B       Verkfæraskápur
 7 skúffur – 1/4", 3/8“ & 1/2" topplyklasett
Splittatangir, skrúfjárn, fastirlyklar, tangir,
skralllyklar, meitlar, sexkantar, rennimál,
þjalir.

USG FIRP7B-FOAM  Verkfæraskápur
7 skúffur með frauðefnisbökkum. 1/4",
3/8“ & 1/2" topplyklasett. Splittatangir, 
skrúfjárn, fastirlyklar, tangir, skralllyklar, 
skiptilykill,  meitlar, sexkantar, rennimál,
þjalir. 172 verkfæri í sterkum vagni með lás.

15.900,-
Verð Kr.

USG GWB2045M
1/4“ Topplyklasett 45 stk
Skrall 72 tanna, framlengingar,
hjörluliður, átaksskaft,
bitar, sexkantar, bitajárn,

USG 
GWB3029M
3/8“ Topplyklasett   29 stk
Skrall 72 tanna, hjöruliður,
djúpir & grunnirtoppar,
kertatoppar, framlengingar.  

USG-
B5094M

1/2“ & 1/4"  
Topplyklasett  94 stk
Skrall 72 tanna, framlengingar,
hjörluliður, átaksskaft, djúpir-
toppar, kertatoppar, bitajárn.

4.990,-
Verð Kr.

7.990,-
Verð Kr.
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Skólahreysti 2015:

Brekkubæjarskóli sigraði í Vesturlandsriðli

Stöðugt fleiri verð-
andi foreldrar þurfa 
að fara að heiman 
fyrir fæðingardag
Fæðingarþjónusta og allt sem 

henni fylgir hefur þróast mikið 
hin síðari ár og innra skipulag 

hennar breyst. Fæðingarstöðum hefur 
fækkað og því þurfa æ fleiri verðandi 
foreldrar að fara að heiman, nokkrum 
dögum eða viku fyrir áætlaðan 
fæðingardag, og bíða fæðingarinnar 
í nágrenni fæðingarstað. Þetta á við 
marga íbúa á Vesturlandi. 

„Núverandi löggjöf er á þann veg 
að móðir getur hafið töku fæðingar-
orlofs fyrir settan fæðingardag en það 
á ekki við um föður. Orlofið sem móð-
irin tekur fyrir fæðingu dregst þá frá 
þeim tíma sem hún hefur með korna-
barninu, „segir Silja Dögg Gunnars-
dóttir, þingmaður Framsóknarflokks-
ins, sem vill þessu breyta og hefur lagt 
fram fram frumvarp til breytingar á 
lögum um fæðingar- og foreldraorlof. 

„Breytingarnar, sem ég legg til að 
verði gerðar á lögum ásamt meðflutn-
ingsmönnum mínum, er að þeir for-
eldrar sem eru í þessari stöðu geti hafið 
töku fæðingarorlofs fyrir settan dag og 
sá tími sem þau taka verði ekki dregin 
af fæðingarorlofinu sem þau fá með 
barninu, heldur bætist aftan við. Ég 

tel að með þessum breytingum séum 
við að gæta meira jafnræðis á milli 
beggja foreldra og ekki síst að tryggja 
rétt barnsins til að njóta jafnlangs tíma 
með foreldrum sínum eftir fæðingu 
eins og þau börn sem eiga heima í ná-
grenni við fæðingarþjónustu. Auðvitað 
á fólk ekki að gjalda þess að búa fjarri 
fæðingarstöðum. Það er vel skiljanlegt 
að í þessu fámenna og dreifbýla landi, 
sé ekki hægt að halda úti fæðingar-
þjónustu um allt land. En þá þurfum 
við líka að koma til móts við þá sem 
eiga ekki kost á þessari þjónustu með 
ýmsum hætti. Þetta er a. mk. ein leið af 
mörgum mögulegum sem við leggjum 
nú til,“ segir Silja Dögg. 

silja Dögg Gunnarsdóttir þing-
maður. 

World Scout Moot: 

Heimsmót 18–25 ára skáta á Úlfljótsvatni
Í byrjun mánaðarins voru rúmlega 

40 skátar í vinnubúðum á Úlf-
ljótsvatni til að undirbúa og sam-

hæfa samstarf fjölmargra vinnuteyma 
vegna heimsmóts skáta sem haldið 
verður á Úlfljótsvatni 2017. World 
Scout Moot verður stærsti viðburður 
íslenskra skáta til þessa en undirbún-
ingur miðast við 5.000 þátttakendur 
á aldrinum 18-25 ára og um 1.000 
sjálfboðaliða sem vinna við mótið. 
Þátttakendurnir og sjálfboðaliðarnir 
munu koma frá um 80 löndum. 

Hrönn Pétursdóttir mótsstjóri segir 
að tilgangurinn með vinnunni um 
helgina hafi verið að tryggja að allir 
væru upplýstir um hvað væri að ger-

ast í hverjum málaflokki og samstilla 
vinnu allra starfshópa. Farið var lið 
fyrir lið í gegnum verkefni sem þarf 
að sinna á tímabilinu frá 1. október 
2016, en þá hefst formleg skráning á 
mótið, til 4. ágúst 2017, þegar frágangi 
á tjaldsvæðum verður lokið. Farið var 
í gegnum hver ber ábyrgð á hverju 
atriði, hvernig verkið verður unnið, 
hver mun vinna verkið, hvað þurfi til 
þess o.s.frv. Með þessu var verið að 
finna veika punkta í skipulaginu og 
einnig samstarfmöguleika einstakra 
starfshópa. João Armando Gonçalves, 
formaður heimsstjórnar skáta - World 
Organization of the Scout Movement 
(WOSM) – kom til landsins til að 

taka þátt í vinnugleðinni og dvaldi 
með hópnum á Úlfljótsvatni yfir 
helgina. Joao studdi það dyggilega 
að mótið yrði haldið hér á landi. 
Hann telur að íslenskir skátar hafi 
allt sem til þarf að bjóða uppá há-
gæða heimsviðburð. Þar talar hann 
af reynslu, bæði af öðrum mótum 
en einnig hann tengiliður alþjóða-
hreyfingarinnar við íslenska skáta 
vegna evrópska mótsins RóverWay 
sem íslenskir skátar héldu árið 2009. 
Hérlendis er einnig gríðarleg reynsla 
af stórviðburðahaldi. 

Ekki er að efa að skátar af Vest-
urlandi í þessum aldurshópi munu 
fjölmenna á mótið. Á skátaþingi.

Brekkubæjarskóli á Akranesi bar sigur úr býtum í Vesturlandsriðli Skólahreysti þegar keppnin 
fór fram í Garðabæ 5. mars sl. Í 2. sæti varð Grundarskóli á Akranesi og Borgfirðingar í 3. 
sæti. Sigurliðið keppnir til úrslita í Laugardalshöllinni 22. apríl nk. Mikið lif er kringum þessa 
keppni og setja oft á tíðum skrautlegir áhorfendur svip sinn á keppnina þegar krakkarnir eru 
að hvetja félaga sina í keppninni. 

sigurliðið, Brekkubæjarskóli ásamt stuðningshópi.

stuðningshópur auðarskóla í Búðardal.

Þessi komu frá Heiðarskóla í Hvalfjarðarsveit.
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Forráðamaður Gæðakokka 
sýknaður í héraðsdómi
Fyrir nokkru féll dómur í hér-

aðsdómi Vesturlands þar sem 
forráðamaður fyrirtækisins 

Gæðakokka var sýknaður af ákæru 
Sýslumannsins í Borgarnesi um að 
hafa dreift nautabökum með röngum 
upplýsingum á umbúðum. Málið var 
kært af Heilbrigðiseftirliti Vesturlands 
í kjölfar niðurstöðu eftirlitsverkefnis 
Matvælastofnunar. 

Í niðurstöðu dómsins segir að ekkert 
hafi komið fram við meðferð málsins 
sem dragi úr trúverðugleika niðurstöðu 
Matís og telur dómurinn að óumdeilt sé 
að umrædd nautabaka hafi ekki inni-
haldið nautakjöt, eins og hún var sögð 
innihalda samkvæmt innihaldslýsingu. 

Þrátt fyrir framangreint var forráða-
maðurinn sýknaður á grundvelli þess 
að ekki hafi legið fyrir fleiri sýni og ekki 
hafi verið sýnt fram á að útilokað hafi 
verið að um óhappatilvik hafi verið að 
ræða. Telur dómurinn að ákæruvaldið 
hefði átt að hlutast til um frekari rann-
sókn málsins með töku og rannsókn 
fleiri sýna. 

Markmið verkefnis Matvælastofn-
unar var að kanna hvort matvæli inni-
héldu hrossakjöt án þess að það kæmi 
fram í merkingum. Keyptar voru 16 
matvörur í verslunum og lét stofnunin 
DNA greina kjötinnihald þeirra hjá 
óháðum faggiltum rannsóknaaðilum, 
þ. e. hjá Matís og Keldum. Niðurstöður 

greininga hjá Matís sýndu ótvírætt að 
nautabökur frá Gæðakokkum inni-
héldu ekki nautakjöt þrátt fyrir að það 
væri tilgreint í umbúðamerkingum. 

Tvær bökur úr sömu pakkningu voru 
teknar til rannsóknar. Eftir að staðfest 
hafði verið með endurtekinni greiningu 
á annarri bökunni að hún innihéldi ekki 
nautakjöt var nýtt sýni úr hinni bök-
unni tekið til greiningar. Var þá notuð 
enn næmari rannsóknaraðferð og var 
niðurstaða fyrri greiningar staðfest. 
Hvorug bakan innihélt nautakjöt. Sjón-
rænt mat á fyllingu í nautabökunum, 
sem átti að innihalda 30% nautakjöt, 
sýndi sömu niðurstöðu. Engin merki 
voru um kjöt eða kjöttrefjar. 

Baula og Grábrók
Baula og Grábrók eru fjöll sem 

Borgfirðingar eru stoltar af að 
eru í þeirra heimabyggð. Baula 

er keilumyndað fjall úr líparíti eða 
ljósgrýti, u.þ.b.50 km. norður af Borg-
arnesi og vestan eða ofan Norðurárdals 
í Borgarfirði. Baula er 934 metra há og 
myndaðist í troðgosi fyrir rúmlega 3 
milljónum ára, þegar súr bergkvika 
á uppleið tróðst inn í jarðlagastafla 
skammt undir yfirborðinu. Þegar að 
bergkvikan svo storknaði myndaðist 
innskot í staflann, harðara og fastara 
fyrir en hraunlögin í kring. Jöklar hafa 
svo unnið á ytra bergi í aldanna rás og 
eftir stendur Baula. 

Fjallið var fyrst klifið svo vitað sé 
árið 1851 og þótti afrek, en þrátt fyrir 
að Baula sé bratt fjall og skriðurunnið 
er uppgangan auðveld að suðvestan 
eða suðaustan. Vestan og norðan Baulu 
eru Litla-Baula og Skildingafell og þar 
á milli Sátudalur. Úr Sátudal rennur 
Dýrastaðaá í gljúfrum með fjölda 
fossa og sameinast Norðurá hjá Hóli 
og Hafþórsstöðum. Fjallið er bratt og 

skríðurunnin og torfærulaust en sein-
farið, en mögulegt að ganga á fjallið að 
suðaustan eða suðvestan frá Bjarnar-
dal. Hálflaust stórgrýti er á leiðinni. 

Grábrók er um 170 metra hár 
gjallgígur sem rís upp norðaustan við 
Hreðavatn. Grábrók er stærst þriggja 
gíga á stuttri gossprungu. Úr þessum 
gígum Stóru-Grábrók, Grábrókarfelli 
(Rauðabrók) og Litlu-Grábrók (Smá-
brók) rann Grábrókarhraun fyrir um 
3400 árum. Hraunið er um 7 km2. 
Meðalþykktin í borholum er 20 m. 
Hraunið stíflaði Norðurá og ýtti henni 
upp að austurhlíðum dalsins. Einnig 
stíflaði það dalkvosina sem Hreðavatn 
er nú í og myndaði vatnið. Fallegar 
lindir koma upp undan hrauninu á 
nokkrum stöðum. Stærstu lindirnar 
eru í svokallaðri Paradís eða Paradísar-
laut. Gígarnir og Grábrókarhraun hafa 
verið friðlýst náttúruvætti síðan 1962. 
Vinsælt er að ganga upp á Grábrók, 
það er auðveld gönguleið og þangað 
liggur göngustígur með manngerðum 
þrepum. 

Fjöllin snævi drifin í vetur.

Vinsælustu náttúruskoðunarstöðvar á Suður- og Vesturlandi: 

Djúpalónssandur
meðal þessara staða
Út er komin skýrsla þar sem eru 

kynntar meginniðurstöður 
viðhorfskönnunar sem gerð var 

meðal ferðamanna á átta vinsælum nátt-
úruskoðunarstöðum á Suður- og Vest-
urlandi sumarið 2014. Ferðamálastofa 
fjármagnaði rannsóknina sem stýrt var 
af dr. Önnu Dóru Sæþórsdóttur, dósent í 
ferðamálafræði við Háskóla Íslands. 

Eru ferðamenn of margir? 
Ástæða þess að Ferðamálastofa ákvað 
að ráðast í verkið var að vegna mikillar 
fjölgunar ferðamanna hér á landi og þess 
álags sem af henni skapast hafa spurn-
ingar vaknað um hvort ferðamenn séu 
nú þegar of margir á vinsælustu áfanga-
stöðum landsins. Þá voru þolmörk einn 
þeirra þátta sem greining Ferðamálastofu 
haustið 2013 leiddi í ljós að hagsmuna-
aðilar töldu brýnast að ráðast þyrfti í. 
Staðirnir sem valdir voru til skoðunar 
voru Djúpalónssandur, Geysir, Hakið 
á Þingvöllum, Hraunfossar, Húsadalur 
í Þórsmörk, Jökulsárlón, Seltún og Sól-
heimajökull. 

Spurningalistum var dreift á þremur 
tímabilum; sumar, haust og vetur. Í 
þessari skýrslu birtast frumniðurstöður 
könnunarinnar sem gerð var meðal sum-
argesta. Heildarniðurstöður verkefnisins 
verða birtar í lok árs 2015 en þá verður 
búið að greina hvort um hvort tölfræðilega 
marktækur munur sé á milli árstíða, staða 
og eftir ýmsum öðrum þáttum. Markmið 
rannsóknarinnar var að kanna hvert að-
dráttarafl staðanna er, hvernig ferðamenn 
skynja staðina, hversu ánægðir þeir eru 
með heimsókn sína, hvort aðrir ferða-
menn hafi áhrif á upplifun þeirra og hvort 
ferðamenn sjái ummerki um skemmdir á 
náttúrunni vegna ferðamennsku. 

Könnunin sýnir að erlendir ferðamenn 
eru um 92% þeirra gesta sem koma á stað-
ina. Þrátt fyrir að fjöldi erlendra ferða-
manna hingað til lands hafi aukist mjög 
ört undanfarin ár eru langflestir ánægðir 
með náttúruna og dvölina á stöðunum 
sem til skoðunar eru. Ánægja er einnig 
mikil með göngustíga, en hún er ekki eins 
mikil með aðra innviði og þjónustu. Gestir 

eru þó síður ánægðir með innviði og þjón-
ustu við Geysi og Jökulsárlón, auk þess 
sem umhverfi Geysis þykir manngerðara 
en hinna staðanna. Almennt þykir hreint 
á svæðunum en þó síst við Jökulsárlón. 
Fáir hafa orðið varir við skemmdir á 
náttúrunni af völdum ferðamanna sem 
og rusl, skemmdir á jarðmyndunum og 
gróðurskemmdir. Sú umhverfisröskun 
sem ferðamenn taka helst eftir er rof úr 
göngustígum og þá sérstaklega í Þórsmörk 
og við Geysi. 

Of margir ferðamenn á 
Djúpalónssandi
Á Þingvöllum fannst 20% þátttakenda 
vera of mikið af ferðamönnum almennt 
og 18% gesta í Þórsmörk voru á sama máli. 
Um 8-11% við Seltún, Sólheimajökul og 

Djúpalónssand fannst of mikið af ferða-
mönnum. 

Til að náttúruskoðunarstaðir haldi 
áfram að vera auðlind fyrir ferðaþjón-
ustuna verður að meðhöndla þá í sam-
ræmi við það. Mikilvægt er að þolmörk 
séu skilgreind fyrir hvert svæði fyrir 
sig, og þar með ákvörðuð staðsetning 
svæðisins innan afþreyingarrófsins. Með 
því móti næst hámarksnýting á landinu 
fyrir fjölbreytta ferðamennsku, styrkari 
stoðum er rennt undir ferðaþjónustu 
og betur er stuðlað að sjálfbærri þróun 
greinarinnar. Þannig verður hægt að 
taka við sem flestum ferðamönnum, af 
mismunandi gerðum, án þess að ganga 
meira en nauðsyn krefur á þær auðlindir 
sem ferðamennska byggir á, segir m.a. í 
skýrslunni. 

Á Djúpalónssandi. Fullsterkur, hálfsterkur og amlóði bíða þess að þeir sem 
þarna reika um reyni krafta sína við að lyfta þeim. 

Ríkisstjórnin 
styrkir uppbyggingu 
Breiðinnar á Akranesi
Atvinnuvega- og nýsköpun-

arráðuneytið hefur veitt Akra-
neskaupstað styrkveitingu úr 

framkvæmdasjóði ferðamannastaða 
samtals að upphæð 12 milljónir króna 
vegna verkefnisins „Breiðin á Akra-
nesi.“

Styrkveitingin nær . a. til yfirborðs-
frágangs göngustíga, göngusvæða og 
búnaðar á lóð. Markmið styrkveitingar 
er að bæta aðgengi ferðamanna og 
styðja við uppbyggingu í kringum 
menningarminjar. Í umsókn Akra-
neskaupstaðar segir að verkefnið á 
Breiðinni hafi margþættan tilgang. Í 
fyrsta lagi að efla svæðið sem útivistar-
svæði, í öðru lagi að gera söguna sýni-

legri á svæðinu og styrkja menningalegt 
gildi þess, í þriðja lagi að auka aðdrátt-
arafl svæðisins fyrir ferðamenn og í 
fjórða lagi að tryggja öryggi og aðgengi 
fyrir alla að svæðinu. Í hönnunartillögu 
sem þegar hefur verið lögð fram er leit-
ast við að gestir sem koma á svæðið 
upplifi söguna. Alls fengu 50 verkefni 
styrk og voru hæstu styrkirnir til Akra-
neskaupstaðar og Vatnajökulsþjóð-
garðsins. Akranesviti er einn af helstu 
seglum í ferðaþjónustunni á Akranesi 
og Breiðarsvæðið á sér mjög merkilega 
sögu þannig að þessi styrkur er mikið 
fagnaðarefni. Skrifað verður undir 
samning fljótlega við Ferðamálastofu 
um framgang verkefnisins. 

séð yfir akranesvita í átt að Breiðinni.



 

HeilindiHagsýni Liðsheild nordural.is

STARFSSVIÐ:
• Viðhald og rekstur stjórnkerfa 
• Bilanagreiningar
• Verkefnastjórnun
• Greining og bestun iðnstýrikerfa 

 
Um er að ræða allar stærðir kerfa með  
iðntölvum og skjágæslustýringum (SCADA).

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla í notkun iðntölva  

og forritunarmála
• Öryggisvitund og árvekni
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, nákvæmni og öguð vinnubrögð

Við leitum að reyndum sérfræðingi í iðntölvum og stjórnkerfum 
fyrir vél- og rafbúnað. 

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Starfsmenn eru um 600 og veltan 
um 70 milljarðar króna. Árleg framleiðslugeta er um 300 þúsund tonn af hágæða áli.

Umsóknarfrestur er til og með 30. mars. Um 
sókn og ferilskrá er fyllt út á  www.nordural.is.  
Nánari upplýsingar um starfið veita Fjalar 
Ríkharðsson, framkvæmdastjóri viðhaldssviðs, 
og Valka Jónsdóttir starfsmannastjóri í síma 
430 1000.

Öllum umsóknum verður svarað og trúnaði heitið. Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og kvenna, endurmenntun og starfs
þróun, frábæran starfsanda og samstarfsfélaga. Starfinu fylgir góð starfsaðstaða  
í lifandi umhverfi þar sem metnaður og fagmennska eru í fyrirrúmi.

SÉRFRÆÐINGUR  
Í IÐNSTÝRINGUM 
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Vetrarhátíð Framfarafélags Flateyjar: 

Þjóðlegir réttir á borðum
Vetrarhátíð Framfarafélags Fla-

teyjar var haldin um síðustu 
helgi í í félagsheimili Hesta-

mannafélagsins Fáks í Víðidal. Segja má 
að hátíð þessi sé hápunkturinn í félags-
lífi Flateyinga, Inneyinga og velunnara 
Flateyjar á hverjum vetri, en hún hefur 
verið haldin með þessu sniði í meira 
en tíu ár. Venjan er að húsin í Flatey 
standi fyrir hátíðinni og eitt hús tilnefnt 
hverju sinni til að halda næstu hátíð. Að 
sjálfsögðu setur þessi tilhögun ákveðið 
mark á hverja hátíð enda húseigendur 
með mismunandi skoðanir varðandi 
skemmtanahald, umgjörð, matarrétti 
og tónlistarflutning. Þetta hefur tekist 
afar vel og hátíðirnar jafnan vel sóttar. 
Á sérhverri Vetrarhátíð er jafnframt 
útnefnt hús sem hlýtur umhverfisverð-
laun Framfarafélags Flateyjar. Á borð er 
bornir þjóðlegir réttir og drykkjarföng 
á lágu „Flateyjarverði.“

Stærsta eyjan
Flatey á Breiðafirði er stærsta Vestur-
eyjan á Breiðafirði og tilheyra henni 
alls 40 eyjar og hólmar. Hún er talin 
að hafa myndast undir afli skriðjökla 
á ísöld og þegar jökulfarginu létti hafi 
hún risið upp úr sæ. Flatey er um 2 km 
á lengd og um hálfur km þar sem hún 
er breiðust. Eyjan er flatlend, þó gengur 
hæðarhryggur eftir henni endilangri. 
Lundaberg er hæsti hluti hennar, nærri 

norðausturenda hennar. Vestureyjarnar 
liggja á stórri megineldstöð sem kennd 
er við Flatey og finnst því víða jarðhiti 
og margskonar stuðlaberg. Flatey er 
flokkuð undir þjóðjörð af ríkinu og er 
eyjan talin sem náttúruperla og menn-
ingarafurð Íslands. Mikið fuglalíf er á 
eyjunni og er hluti hennar friðaður, 

sérstaklega á varptíma, síðan 1975. Fla-
tey er því tilvalinn staður fyrir fugla-
skoðendur. Gjöful fiskimið liggja allt 
í kringum eyjuna en í undirdjúpunum 
kringum Flatey er ekki aðeins fiskur 
heldur einnig merkar fornleifar; tvö 
skip. Annað sökk á 18. öld og hitt á 
19. öld. 

Húsakostur í Flatey vekur aðdáun þeirra sem þangað sækja.

Fjallaskíðaferð 
á Snæfellsjökul
Næsta laugardag verður gengið 

á Snæfellsjökul á vegum 
Ferðafélags Íslands. Þetta 

er fjallaskíðaferð í leiðsögn Tómasar 
Guðbjartssonar e lagt af stað frá 
kaffihúsinu Arnarbæ á Arnarstapa. 
Þó margir hafi gengið upp á Snæfells-
jökul hafa færri skíðað upp og niður 
þennan tignarlega jökul. Það er þó 
ekki síðri upplifun, því auk útsýnis 
yfir stóran hluta Vesturlands er jök-

ullinn hin besta skíðabrekka. Keyrt er 
áleiðis að Sönghelli og þaðan gengið á 
fjallasvigskíðum með skinnum upp að 
rótum hæsta tindsins, Miðþúfu, 1446 
metrar og síðan skíðað rólega niður. 
Þetta er 12 km ferð sem tekur allt að 
6 klukkustundir. Þátttakendur þurfa 
að vera vanir skíðamenn og þekkja til 
fjallasvigskíða. Mannbroddar, skíða-
hjálmur og göngubelti eru nauðsyn-
legur búnaður. 

stoltur hópur göngufólks á toppnum. 
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MAST: 

Dýravelferð á
Íslandi og í Evrópu
Matvælastofnun, MAST, 

bar saman dýravelferð 
á Íslandi og í Evrópu á 

opnum fundi á vegum Alþjóða-
málastofnunar Háskóla Íslands og 
Evrópustofu um dýravelferð á Ís-
landi og í Evrópu þann 3. mars sl. í 
fundarsal Þjóðminjasafnsins. Á fund-
inum fjallaði Terence Cassidy, yfir-
maður velferðarmála dýra hjá mat-
vælastofnun framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins, um það hvernig 
þróunin hefur verið í þessum málum 

í Evrópusambandinu, hvaða hindr-
anir hafi verið í veginum og hvaða 
aðferðum er beitt til að tryggja að 
reglum sé fylgt. 

Á fundinum bar Þóra J. Jónasdóttir, 
dýralæknir gæludýra og dýravelferðar 
hjá Matvælastofnun, saman dýravel-
ferðarlöggjöfina á Íslandi við gildandi 
stefnu Evrópusambandsins í dýra-
velferðarmálum. Rætt var um hvaða 
reglur Evrópusambandsins hafi verið 
innleiddar hér á landi og hvaða áhrif 
það hefur haft til þessa. 

Öll dýr eiga rétt að góðri meðferð.

Útskriftarsýning í 
Upplýsingatækniskólanum
- afrakstur námsins kynntur næsta laugardag

Útskriftarnemar í graf-
ískri miðlun, ljósmyndun, 
prentun og bókbandi verða 

með nemendasýningu laugardaginn 
28. mars kl. 13: 00–15: 00 í sal Vörðu-
skóla við Skólavörðuholt, inngangur 
frá Barónsstíg. 

Grafísk miðlun/prentsmíð, ljós-
myndun, prentun og bókband eru allt 
löggildar iðngreinar. Að þessu sinni 
útskrifast tíu nemendur í grafískri 
miðlun/prentsmíð, sjö í ljósmyndun, 

þrír í prentun og einn í bókbandi. 
Hóparnir, með aðstoð kennara, hafa 
unnið saman að skipulagi, uppsetn-
ingu og markaðassetningu á útskrift-
arsýningunni. Tilgangur hennar er 
að vekja athygli atvinnulífsins á út-
skriftarefnunum því nú eru nemendur 
í þeim sporum að finna sér náms-
samninga og ljúka sveinsprófi. Nem-
endur hafa boðið forsvarsmönnum 
og starfsmönnum fjölda fyrirtækja 
í iðngreinunum ásamt ættingjum 

sínum og vinum á sýninguna til að 
sjá afrakstur vetrarins og kynnast 
náminu. Það er einnig tilvalið fyrir 
alla sem hafa áhuga á námi í þessum 
greinum að koma og kynna sér iðn-
greinarnar og spjalla við útskriftar-
efnin og kennara. 

Nemendur halda úti Instragram 
myndasíðu þar sem hægt er að fylgjast 
með undirbúningi og daglegu starfi 
þeirra í skólanum. Slóðin er: http: //
instagram.com/utsyning15. 

Útskriftarefni í grafískri miðlun, ljósmyndun og prentun í upplýsingatækniskólanum vorið 2015. sannarlega flottur 
hópur sem vænta má góðs af í náinni framtíð. 



Baðplötur leysa vandann!

Baðplötur

Stærð 60 x 240cm
yfir 70 gerðir á lager!

Ármúli 29   108 Rvk   512-3360   korkur.is
Þ. ÞORGRÍMSSON & CO
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Íbúafundur í Dalabúð 
um ljósleiðaramál
Þriðjudaginn 17. mars sl. var 

haldinn íbúafundur um ljós-
leiðaramál í Dalabúð. Á fund-

inn mætti m.a. Haraldur Benediktsson 
Alþingismaður, formaður starfshóps 
um alþjónustu í fjarskiptum og kynnti 
hann niðurstöðu starfshópsins. Von-
ast er til að niðurstöðurnar leiði til 
átaksverkefnis um lagningu ljós-
leiðara um dreifbýli landsins. Dala-
menn þurfa að taka höndum saman 
til að tryggja að dreifbýli Dalabyggðar 

verði fremst í röðinni þegar kemur að 
verkefninu. Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson, forsætisráðherra, sagði í ára-
mótaávarpi að stefnt væri að því að 
ljósleiðaravæða allar byggðir landsins. 

Meðal annarra sem höfðu fram-
sögu voru Guðmundur Halldórsson 
á Vogi sem ræddi um þörf fyrir bætta 
nettengingu frá sjónarhóli ferðaþjón-
ustunnar; Bryndís Karlsdóttir bóndi 
á Geirmundarstöðum um þörf fyrir 
bætta nettengingu frá sjónarhóli 

bænda; Steinþór Vigfússon ferðaþjón-
ustubóndi á Hótel Dyrhólaey í Mýrdal 
um lagning ljósleiðara um Mýrdal, 
hvað gekk vel og hvað mátti gera 
betur; Jóhannes Eyberg Ragnarsson 
bóndi, Hraunhálsi í Helgafellssveit 
um lagning ljósleiðara um Helgafells-
sveit, hvað hefði gengið vel og hvað 
hefði mátti gera betur og loks ávarpaði 
fundinn Ólafur Sveinsson atvinnu-
ráðgjafi hjá Samtökum sveitarfélaga 
á Vesturlandi. 

Spurningakeppni 
átthagafélaga er 
hin besta skemmtun
Lið Breiðfirðingafélagsins sigraði 

í sínum riðli í Spurningakeppni 
átthagafélaganna og og komst 

þar með í átta liða úrslit. Í öðru sæti í 
þeim riðli varð lið Barðstrendingafé-
lagsins og í þriðja sæti varð lið Skaft-
fellingafélagsins, sem sigraði í fyrra. 
Úrslit réðust svo 12. mars sl. þegar 
lið Vestmannaeyinga bar sigur úr 
býtum eftir harða og tvísýna keppni 
við Siglfirðinga. Ávallt er vel mætt 
á þessa keppni er opin öllum enda 
skemmtileg og fræðandi. Hún er 
haldin í Breiðfirðingabúð í Reykjavík. 

Lið Breiðfirðinga í spurningakeppninni, þeir Freyr Birkisson, Grétar Guð-
mundur sæmundsson og Páll Guðmundsson. 

Í liði Djúpmanna keppti þingmaður 
Norðurlands vestra, Jóhanna María 
sigmundsdóttir frá Látrum við Djúp.Héraðsskjalasafn Dalasýslu: 

Þjóðarátak um söfnun skjala kvenna
Í tilefni 100 ára afmælis kosn-

ingaréttar kvenna efna héraðs-
skjalasöfn, Þjóðskjalasafn og 

Landsbókasafn - Háskólabókasafn til 
þjóðarátaks um söfnun og varðveislu 
á skjölum kvenna. Eru landsmenn 
hvattir til að afhenda þau á skjalasöfn 
til varðveislu. Skjöl kvenna hafa al-
mennt skilað sér verr inn á söfnin 
en skjöl karla, en eru ekki síður mik-
ilvæg til að varpa ljósi á sögu og líf 
einstaklinga, fjölskyldna, nærsam-

félagsins og þjóðarinnar. Um er að 
ræða bréf, dagbækur, handskrifaðar 
matreiðslubækur, póstkort, teikningar, 
ljósmyndir, kvæði, smásögur og önnur 
persónuleg gögn úr eigu kvenna. 

Héraðsskjalasafn Dalasýslu er aðili 
að átakinu. Safnið tekur við skjölum 
og öðrum gögnum tengdum konum 
í Dölum. Einnig er veitt ráðgjöf og 
aðstoð varðandi frágang og skil á 
gögnum sem betur eiga heima á öðrum 
skjalasöfnum. Lítið er um skjöl kvenna 

á Héraðsskjalasafni Dalasýslu og ekk-
ert heilstætt safn. Mest er um að ræða 
einstaka bréf og skjöl sem slæðst hafa 
inn með öðrum skjalasöfnum. Mikill 
fengur væri því að frekari gögnum 
varðandi líf og starf kvenna á svæðinu. 

Á safninu eru varðveitt gögn frá 
Kvenfélagi Saurbæjarhrepps, Kvenfé-
laginu Fjólu og Sambandi breiðfirzkra 
kvenna. Ekki er síður mikilvægt að 
koma gögnum kvenfélaga og annarra 
félaga kvenna til varðveislu. 
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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!!



Nánari upplýsingar á bifrost.is
Velkomin í Háskólann á Bifröst

Mótaðu þína 
framtíð á Bifröst

Háskólinn á Bifröst hefur opnað á umsóknir fyrir skólaárið 2015-2016. Kynntu þér spennandi, framsækið námsframboð og 
kennsluhætti Háskólans á Bifröst í einstöku námsumhverfi. Við bjóðum upp á hentugar íbúðir á hagstæðri leigu, leikskóla og 
góðar samgöngur við nálægan grunnskóla. Verslun, kaffihús og veitingastaður á staðnum ásamt líkamsrækt og persónulegri 
nánd við samnemendur og starfsmenn skólans.

BS í viðskiptafræði 
• með áherslu á markaðssamskipti
• með áherslu á ferðaþjónustu
• með áherslu á matvælarekstur
• með áherslu á þjónustufræði

MS-MIB í alþjóðlegum viðskiptum
MS-MLM í forystu og stjórnun

BA í heimspeki, hagfræði og 
stjórnmálafræði
BA í miðlun og almannatengslum
BA í stjórnmálahagfræði
BA í byltingafræði

MA í alþjóðlegri stjórnmálahagfræði
MA í menningarstjórnun

Viðskiptasvið Lögfræðisvið
BS í viðskiptalögfræði 
BS í viðskiptalögfræði með vinnu

ML í lögfræði

Félagsvísindasvið

Háskólagátt
Undirbúningur fyrir háskólanám

Meistaranám Meistaranám

Meistaranám

Meistaranám
- Aukin þekking og samkeppnishæfni 
  sem veitir þér forskot á þínu sviði

Grunnnám
- Hagnýtt nám með áherslu á 
   frumkvæði og sjálfstæði nemenda

Háskólagátt
- Nýtt upphaf sem opnar þér leið 
  að háskólanámi
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Kári sigurvegari í 
fótbolti.net c-deild
Káramenn mættu KB í úr-

slitaleik í fotbolti. net mótinu 
sem fór fram fyrir skömmu. 

8 lið tóku þátt í mótinu sem var 
fyrsta mót fotbolti. net í c-deild, en í 
mótinu tóku þátt nokkur af sterkustu 
4. deildarliðum landsins og nokkur 
sterk 3. deildarlið. Káramenn kláruðu 
sinn riðil nokkuð örugglega og voru 
búnir að trygga sér toppsætið eftir 
aðeins 2 leiki og í leiðinni sæti í úr-
slitaleiknum. Ljóst var í upphafi leiks 
að bæði lið voru mætt til að vinna 
bikarinn eftirsótta og voru bæði lið 
vel mönnuð og í fínu formi. Kára-
menn voru nokkuð meira með bolt-
ann í fyrri hálfleik, en KB beitti mjög 

hættulegum skyndisóknum. Úr einni 
skyndisókninni skoruðu KB fyrsta 
mark leiksins og þannig var staðan 
í hálfleik. 

Það var ljóst að ræða Sigurðar Jóns-
sonar þjálfara Káramanna hafði sitt 
að segja í hálfleik því í seinni hálf-
leik mættu Káramenn mun beittari 
en áður og seinni hálfleikur var ekki 
nemar nokkurra mínútna gamall 
þegar Fjalar Örn Sigurðsson jafnaði 
fyrir Káramenn með góðu marki. 
Arnar Freyr Sigurðsson skoraði svo 
2-1 og síðan gulltryggði Aron Þor-
björnsson sigurinn og lokatölur því 
3-1. Sigurinn á mótinu var fyrsti bik-
arinn í sögu félagsins. 

Körfubolti, 1. deild karla: 

Keppnin að fylgja Hetti 
upp í úrvalsdeild afar 
hörð og spennandi
Lið Hattar frá Egilsstöðum hefur 

tryggt sér sigur í 1. deild karla 
í körfubolta og þar með sæti í 

úrvalsdeild karla, Dominosdeildinni, 
næsta kjörtímabil. Hvaða lið fylgir 
Hetti upp er hins vegar alls ekki ljóst. 
Í síðustu viku vann ÍA Hött 99:84 í 
síðustu umferð 1. Deildar þar sem 
Zachary Jamarco Warren skoraði 41 
stig og tók 6 fráköst; Þór Akureyri 
tapaði fyrir FSu 95:97; KFÍ tapaði fyrir 
Hamri 77:80 og Breiðablik vann Val 
102:85. 

Höttur er efstur með 32 stig síðan 
Hamar með 28 stig, Fsu með 26 stig 
og sama stigafjölda hefur Valur og 
ÍA. Möguleikar Skagamanna á sæti 
í úrvalsdeildinni eru því vissulega 
enn fyrir hendi en þeir mæta Hamri 
í undanúrslitum umspils um eitt sæti 
í úrvalsdeildinni en í hinni undan-
úrslitaviðureigninni mætast FSu og 
Valur. Úr úrvalsdeild karla falla lið 
Fjölnis í Grafarvogi og Skallagríms 
í Borgarnesi. 

Íslandsmótið í golfi 
2015 haldið á Akranesi
Regína Ásvaldsdóttir bæjar-

stjóri og Guðmundur Sig-
valdason framkvæmdastjóri 

Golfklúbbsins Leynis hafa undirritað 
framkvæmdasamning vegna Íslands-
mótsins í golfi sem haldið verður á 
Akranesi á komandi sumri. Golfklúbb-
urinn Leynir er fimmtugur um þessar 
mundir. 

Með samningnum vill Akra-
neskaupstaður styðja við undirbúning 
mótsins en það er stærsti viðburður 
sumarsins á meðal bestu kylfinga 
landsins og mikið lagt upp úr umgjörð 

mótsins á allan máta. Samningurinn 
felur í sér endurbætur á göngustígum, 
teigum og mannvirkjum, þurrkun 
vallarins og uppsetningu á búnaði. 
Framlag Akraneskaupstaðar sam-
kvæmt samningnum hljóðar upp á 2 
milljónir króna. Árlega veitir Akra-
neskaupstaður golfklúbbnum rekstr-
arstyrk sem nemur rúmlega 8 millj-
ónum króna auk þess sem þriggja ára 
samningur er í gildi vegna byggingar 
vélaskemmu og hefur framlag Akra-
neskaupstaðar numið 8 milljónum 
króna á ári í þrjú ár. 

Bæjarstjóri og framkvæmdastjóri golfklúbbsins handsala samninginn. 

Lið Kára. 
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