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Mikil vöntun á starfsfólki með iðn-  
og tæknimenntun á Vesturlandi
Í skoðanakönnun sem framkvæmd var 

í nóvember sl. voru fyrirtæki á Vestur-
landi spurð hvort þau vantaði starfsfólk 

með einhverja ákveðna menntun og kom 
eftirfarandi í ljós; 
• Mikil þörf er fyrir menntað vinnuafl á 

Vesturlandi en alls nefndu 85 fyrirtæki 
að þau hefðu þörf fyrir starfsfólk með 
ákveðna menntun. Búast má við að þetta 
geti verið þrefalt hærri tala á Vesturlandi 
þar sem einungis þriðjungur fyrirtækja 
svaraði könnuninni. 

• Langmest þörf er fyrir starfsfólk með 
iðn- og tæknimenntun. 

• Talsverð þörf er fyrir starfsfólk með 
kennaramenntun, menntun í ferða-
þjónustufræðum, háskólamenntun og 
heilbrigðismenntun. 
Þetta er athyglisvert m.a. í ljósi þess að í 

Hagvísi um vinnumarkað Vesturlands frá 
2010 kom í ljós að arðsemi menntunar var 
lægri á Vesturlandi en á höfuðborgarsvæð-
inu vegna launamismunar. Áhugi hefur 
verið á að finna ástæður þess og hvort þær 
geti hugsanlega verið vegna minni eftir-
spurnar eftir menntuðu vinnuafli á Vest-
urlandi þ. e. að ekki sé vöntun á menntuðu 
vinnuafli á svæðinu. 

Fyrirtækjakönnun 2014
Í nóvember 2014 var framkvæmd spurn-
ingakönnun meðal stjórnenda fyrirtækja, 

einyrkja, smábátasjómanna og bænda á 
Vesturlandi. Könnunin var byggð upp á 
svipaðan hátt og spurningakönnun sem 
framkvæmd var haustið 2013. Úrtakið árið 
2014 var mun stærra en árið áður þar sem 
smábátasjómenn og bændur bættust í hóp-
inn. Spurningakönnunin var vefkönnun 
og var hún send út til 1011 aðila á Vest-
urlandi og bárust svör frá 342 aðilum sem 
telst nokkuð gott. Það er mikil breyting 
frá síðustu könnun en þá tóku 177 þátt. 
Lengi hefur leikið forvitni á að vita hvers 
vegna menntunarstig er töluvert lægra á 
landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæð-
inu. Vísbendingar komu fram í Hagvísi 
um vinnumarkað Vesturlands árið 2010 
að arðsemi menntunar væri lakari á Vest-
urlandi en á höfuðborgarsvæðinu vegna 
launamismunar. 

Eftirspurn eftir  
menntuðu vinnuafli? 
En hvers vegna er það? Gæti það verið 
vegna þess að eftirspurn eftir menntuðu 
vinnuafli er bara svo lítil á Vesturlandi – 
að það vantaði einfaldlega ekki menntað 
vinnuafl á Vesturlandi? Þess vegna voru 
þátttakendur könnunarinnar meðal annars 
spurðir að því hvort að fyrirtækjunum vant-
aði á þessum tímapunkti starfsfólk með 
einhverja ákveðna menntun. Niðurstöð-
urnar benda til þess að töluverð eftirspurn 
sé eftir menntuðu vinnuafli á Vesturlandi 
en alls nefndu 85 fyrirtæki að þau hefðu 
þörf fyrir starfsfólk með ákveðna menntun. 
Ekki var tilgreindur fjöldi starfsmanna 
með viðkomandi menntun þannig að eft-
irspurnin gæti verið meiri en sem þessari 

Fjölbrautaskólinn á Akranesi útskrifar iðnmenntað fólk, en spurning er hversu margir 
þeirra skilar sér á vinnumarkaðinn á Vesturlandi. Skipasmíðastöð Þorgeirs og Ellerts 
á Akranesi hefur væntanlega alltaf þörf fyrir iðnmenntað fólk.
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„Atvinnurekendur með 
vonda kartöflu í höndunum“
- segir Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness

Félagsmenn í aðildarfélögum 
Starfsgreinasambandsins sam-
þykktu með afgerandi hætti að 

fara í verkfall til að fylgja eftir kröfum 
sínum og þrýsta á um gerð nýrra 
kjarasamninga. Vilhjálmur Birgisson, 
formaður Verkalýðsfélags Akraness, 
sagði sl. þriðjudag að allt útlit væri 
fyrir verkfalli 30. apríl (í dag) enda 
séu engar viðræður í gangi. Aðspurður 
hvort hann telji að ekki verði sest að 
samningaborðinu segist hann ekki trúa 
öðru. „Viðræður hafa ekki verið neinar 
að heitið geti og Samtök atvinnulífs-
ins hafa ekki sýnt neina tilburði til að 
koma til móts við kröfur SGS, þvert á 
móti hafa samtökin hafnað kröfunum 
alfarið og telja þær ekki viðræðugrund-
völl. Íslenskt láglaunafólk hefur engar 
tillögur séð enn frá atvinnurekendum 
Ósveigjanleiki SA hefur því knúið 
launafólk til að nýta það neyðarúr-
ræði sem verkföll eru. Svo virðist hins 
vegar sem samtök atvinnurekenda 
gangi ekki í takt við fyrirtækin sem 

eiga aðild að þeim enda linnir varla 
fyrirspurnum til aðildarfélaga SGS 
um hvernig megi komast hjá verk-
falli. Atvinnulífið virðist vera að vakna 
upp við vondan draum þegar það 
stendur frammi fyrir samtakamætti 

launafólks. Samtök atvinnulífsins eru 
með vonda kartöflu í höndunum og 
það þarf að laga. Komi til verkfalls 
stöðvast hér rekstur 116 fyrirtækja,“ 
segir Vilhjálmur Birgisson, formaður 
Verkalýðsfélags Akraness. 

Hringtenging ljós-
leiðara á Vestfjörðum 
og Snæfellsnesi
Tilboð í hringtengingar ljós-

leiðara á Vestfjörðum og Snæ-
fellsnesi voru opnuð 24. apríl sl. 

hjá Ríkiskaupum. Þrjú tilboð bárust í 
hvort verk. Öll tilboðin gera ráð fyrir 
verklokum árið 2015 og hagkvæmustu 
tilboðin eru vel undir kostnaðaráætlun. 
Auglýst var í lok febrúar eftir mark-
aðsáformum fjarskiptafyrirtækja um 
að ljúka umræddum ljósleiðarahring-
tengingum án opinberra styrkja. Engin 
tilkynning barst um slík áform en fjórir 
aðilar tilkynntu hins vegar um áhuga 
á að taka verkefnið að sér gegn opin-
berum styrk. Fjarskiptasjóður ákvað 
því að styrkja framkvæmdirnar í opnu 
útboðsferli. Ríkiskaup buðu verkin út 
fyrir hönd innanríkisráðuneytisins og 
fjarskiptasjóðs í þeim tilgangi að koma á 
hringtengingu ljósleiðara á Vestfjörðum 
og Snæfellsnesi. Meginmarkmiðið er 
að efla fjarskiptaöryggi á þessum land-
svæðum. 

Fyrri verkhluti af tveimur á Vest-

fjörðum snýst um tengingu frá Brú í 
Hrútafirði að Hólmavík. Kostnað-
aráætlun hljóðaði upp á 131 milljón 
króna en lægsta tilboðið var frá Mílu 
ehf. upp á 56,3 milljónir króna. 

Á Snæfellsnesi er um að ræða 
tengingu frá Hörðubóli í Dalabyggð að 
botni Álftafjarðar Álftafjörður er stuttur 
fjörður á norðanverðu Snæfellsnesi. 
Hann er austasti fjörðurinn, sem gengur 
norðan í nesið. Í firðinum austanverðum 
liggur dalverpi, sem heitir Borgar-
dalur. Samkvæmt Eyrbyggja sögu bjó 
þar Geirríður húsfreyja, móðir Þórólfs 
bægisfóts, og veitti gestum og gangandi 
beina. Þannig kemst á hringtenging ljós-
leiðara á Snæfellsnesi. Kostnaðaráætlun 
hljóðaði upp á 86 milljónir króna. Til-
boð bárust frá Orkufjarskipti hf. upp á 
66 milljónir króna, frá Mílu ehf. upp 
á 73,6 milljónir króna og frá Tengi hf. 
upp á 87 milljónir króna. Tilboð verða 
nú metin og stefnt er að samningagerð 
og undirritun á næstu vikum. 

Fánar og veifur í úrvali

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

Vilhjálmur Birgisson á fundi í byrjun þessa árs með Elsu láru Arnardóttur 
þingmanni og Eygló Harðardóttur félags- og húnsæðismálaráðherra. 

Borgarbyggð: 

Skapa á stefnu til framtíðar í fjármálum sveitarfélagins
Ársreikningur Borgarbyggðar 

og undirfyrirtækja 2014 var 
fyrir skömmu lagður fram 

til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Á 
fundinum lagði Björn Bjarki Þor-
steinsson, forseti sveitarstjórnar, fram 
svohljóðandi tillögu: „Í samræmi við 
tilmæli Eftirlitsnefndar um fjármál 
sveitarfélaga samþykkir sveitarstjórn 
Borgarbyggðar að fela sveitarstjóra 
að ganga til samninga við ráðgjafa-
svið KPMG um ráðgjöf með það að 
markmiði að skapa stefnu í fjármálum 
sveitarfélagsins til framtíðar. Sveitar-
stjórn samþykkir jafnframt að fela 
sveitarstjóra að ganga til samninga 
við ráðgjafafyrirtækið StarfsGæði 
vegna ráðgjafar á sviði fræðslumála.“ Í 
greinagerð með tillögunni sagði Björn 
Bragi að eftirlitsnefnd með fjármálum 
sveitarfélaga hafi lagt áherslu á það 
að sveitarfélagið fengi utanaðkom-

andi ráðgjafa til samstarfs. Ákveðið 
hafi verið að fara að þeim tilmælum 
og leita til ráðgjafa um aðstoð með 
það að markmiði að finna leiðir til að 
bæta afkomu sveitarfélagsins þannig 
að framlegð geti staðið undir skuld-
setningu og framtíðar fjárfestingum 
hjá sveitarfélaginu. 

Skuldir Borgarbyggðar nema nú 
127% af tekjum sveitarfélagsins og því 
staðan því erfið. Afborgarnir langtíma-
skulda nema 318 milljónum króna og 
hækka milli ára. Leita þarf því leiða 
til úrbóta. 

Hagræðing í skólamálum
Fræðslumál eru langstærsti mála-
flokkur sveitarfélagsins og hafa komið 
fram ábendingar um að gefin verði 
meiri tími í skoðun á þeim málaflokki 
og leitað til ráðgjafa með fagþekkingu á 
sviði skólamála. Það var því jafnframt 

lagt til að leitað verði til ráðgjafa á sviði 
skólamála til að leggja mat á fyrirliggj-
andi tillögur um rekstur og skipulag 
fræðslumála sem komið hafa frá íbúum 
og safna fleiri hugmyndum. Mikilvægt 

er að tryggja fagleg gæði í skólastarfi 
samhliða hagræðingarvinnu. Gert er 
ráð fyrir að vinna við ráðgjöf á sviði 
fræðslumála byggi á fyrirliggjandi 
gögnum vinnuhópa um rekstur og 

skipulag fræðslumála og eignir sveitar-
félagsins, sem og samantektum frá 
fundum með stjórnendum og íbúum 
sveitarfélagsins. Þeirri vinnu verði 
lokið um miðjan maí. 

Björn Bjarki segir að fyrst og fremst 
þurfi að leita leiða til að auka ráð-
stöfunarfé frá rekstri og þar munu 
ráðgjafar frá KPMG m.a. að koma 
að. Aðspurður hvort hagræðing 
í skólamálum fælist í því að fækka 
grunnskólum í sveitarfélaginu sé ekk-
ert ákveðið, hvorki sé hægt að neita 
því né játa, allir þættir verði skoð-
aðir. „Það þarf augljóslega að gera 
betur en fjárhagsáætlun 2015 gerir 
ráð fyrir, ef hún gengur eftir, og það 
verður m.a. verkefni okkar í samstarfi 
við ráðgjafana frá KPMG. Ljóst er að 
áætlunargerð sveitarfélagsins þarf að 
taka til endurskoðunar, og sú vinna 
er þegar hafin. “

Björn Bjarki Þorsteinsson, forseti sveitarstjórnar.

Vegaframkvæmdir  
í sumar á Hvítársíðuvegi
Vegaframkvæmdir eða ný-

bygging vega verður ekki ýkja 
stórar í sniðum á Vesturlandi 

i sumar. Þar má þó nefna Hvítársíðu-
vegur um Bjarnastaði Hvítársíðuvegur 
(523) um Bjarnastaði, alls 2,42 km á 
kafla á Hvítársíðuvegi (523) og 0,65 
km kafla Reykholtsdalsvegar (519). 
Hvítársíðuvegarkaflinn er að mestu í 
landi Bjarnastaða en Reykholtsdals-
vegarkaflinn er frá Hálsasveitarvegi að 
Hvítársíðuvegi. Útlögn klæðingar skal 
lokið fyrir 1. september 2015 en öllu 
verkinu skal lokið fyrir 15. september 
2015. 

Þetta er svo sem ekki mikið, en ber 
bara ekki að þakka það sem er gert, þó 
ekki sé það ýkja stórt í sniðum? 

Vegurinn um Kolgrafarfjörð hefur að mestu verið aflagður eftir á fjörðurinn 
var brúaður. Vegurinn um Kolgrafarfjörð er þó ekkert verri en margir aðrir 
vegaspottar á Vesturlandi þar sem ekki er um neina aðra möguleika til að 
komast á leiðarenda. Kannski eru þingmenn Norðvesturkjördæmis ekki nógu 
duglegir að ota sínum tota þegar kemur að þessum hluta landsins. 



VIRKAR
fyrir mig

Snjólaug Ólafsdóttir

*Ritrýndar rannsóknir.
Fæst í apótekum, heilsubúðum, Krónunni, Hagkaup og Nettó.

Doktor í umhverfisverkfræði

Rannsóknir sýna að Spirulina BLUE nærir getu 
tauga og líkama til að starfa eðlilega þrátt fyrir 
mikið streituálag*. Eflir minni, einbeitingu, andlegt 
jafnvægi og vellíðan. Gefur mikla orku, eykur virkni 
mikilvægra ensíma og styrkir ónæmiskerfið.

„Ég byrjaði að nota Spirulina BLUE 
þegar ég var í krefjandi doktorsnámi. 
Ég fann strax að orkan jókst og varð 
jafnari yfir daginn. Einbeitingarskortur 
síðdegis hvarf og þar með jukust 
afköstin og úthaldið. 

Þrátt fyrir aukna orku kom það hvorki 
niður á svefni né hvíld. Ég finn mikinn 
mun bæði í starfi og daglegu lífi og hef 
því haldið áfram að taka Lifestream 
Spirulina BLUE.“

Einbeiting & vellíðan

Álag og streita
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Hvað táknar það að vera sjálfstæður? Er það að fara eigin leiðir, 
óháður boðum og bönnum og skeyta að engu hvað þjóðfélagið 
boðar á hverjum tíma? Eða er það að vera framúrskarandi lög-

hlíðin, stíga aldrei saklaus hliðarspor, hafa aldrei frumkvæði í neinu sem 
má vera þjóðfélaginu til hagsbóta og og sigla þar með lygnan sjó og vera 
þar með raunar algjörlega óþekktur í samfélaginu? Nei, mjög sennilega 
ekki, en kannski góð blanda af þessu tvennu þegar betur er að gáð. Þjóð-
leikhúsið hefur í vetur sýnt ,,Sjálfstætt fólk“ eftir Halldór Kiljan Laxness, 
hetjusögu Bjarts í Sumarhúsum sem fór eigin leiðir, þáði aldrei ölmusu 
eða gjafir frá nokkrum manni og var stoltur af því að búa á afdalajörð, 
sem hann hafði eignast með því að nurla saman fyrir henni, en missti svo 
úr höndunum sem kannski yrði túlkað í dag sem fordæmalaus þrákelkni. 
En Bjartur í Sumarhúsum fórnaði ýmsu sem var honum kært, s.s. tiltrú 
fjölskyldunnar tímabundið. Halldór Laxness sagði 1. desember 1935 m.a. 
að frelsisþrá fólksins er þrá þess að lifa samkvæmt þeim hugmyndum sem 
það gerir sér um að mannlegum verum sæmi að lifa, þannig að heilbrigðar 
óskir þess, lífskröfur og lífshræringar gulla útrás í því samfélagi þar sem 
það lifir. Að þrví sé leyft að starfa í landi sínu að því sem hverjum hentar 
best, og þó þannig að starfi þess sé ekki unnið fyrir gýg, heldur meðal 
til að veita því þær nægtir til líkama og sálar sem eru óhjákvæmilegar 
til þess að persónuleiki mannsins fái að nóta sín. Frjálsir menn eru þeir 
einir sem lifa í allsnægtum, starfa skynsamlega, farsælu starfi í þágu sína 
og félagsheildar sinnar, en hafa þó fullt leyfi til að stunda gjafir andans, 
og geta komið börnum sínum til fyllsta þroska. Þannig lifa frjálsir menn. 
Þannig lifir frjáls þjóð. Það er þetta, að lifa eins og mönnum sæmir, sem 
fólkið á við þegar það rís upp gegn kúguninni og berst fyrir frelsi sínu.

Er það þannig sem við búum í þessu landi í dag? Er okkur frjálst að veiða 
þann fisk í hafinu sem okkur sýnist, fjölskyldunni til framfæris? Megum 
við eiga kýr og kindur án þess að reglugerðarfargan sé að sliga allt frelsi 
til slíks? Megum við tína ber að hausti hvar sem okkur sýnist eða skjóta 
rjúpur án þess að fá til þess leyfi eða borga bændum fyrir það, sem þó 
hafa hvorki ræktað berjamóana eða frjálsa rjúpuna? Megum við að sum-
arlagi tjalda í fögrum dal fjarri mannabyggð án þess að þar birtist einhver 
og krefur okkur um gjald fyrir það? Nei, ekki aldeilis og því hlýtur það 
að vera álitamál  hvort við Íslendingar á því herrans ári 2015 eru frjálst 
fólk í frjálsu landi, jafnvel þótt danska krumlan hafi verið neydd til að 
spretta af okkur aktygjunum árið 1944. Nokkru síðar gengu Íslendingar 
í Sameinuðu þjóðirnar. Fól aðild í sér afsal á fullveldi? Spyrja má hvort 
sjálfstæði Íslands hafi minnkað þegar samið var við Bandaríkin um varnir 
landsins og hersetu árið 1951. Því hefur verið haldið fram að ríki sem 
ekki getur séð um eigin varnir, í það minnsta að talsverðu leyti, geti vart 
talist sjálfstætt. Sjálfstæði eða fullveldi hlýtur einnig að snúast um að 
ráða eigin efnahag. Með það í huga voru þorskastríðin og útfærsla fisk-
veiðilögsögunnar á seinni hluta síðustu aldar gjarnan sögð vera framhald 
sjálfstæðisbaráttunnar. Að sama skapi töldu þeir sem voru á móti aðild 
Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu (EES) árið 1994 að þá glataðist ekki 
aðeins formlegt fullveldi að hluta heldur einnig efnahagslegt sjálfstæði. 
Stuðningsmennirnir sögðu hins vegar að sjálfstæði landsins ykist við það 
að taka með þessum hætti aukinn þátt í efnahagslegri samvinnu í álfunni. 
Inn í þessar deilur fléttaðist einnig að EES-samningurinn skuldbatt Ísland 
og önnur aðildarríki til að taka í lög regluverk ESB á ákveðnum sviðum þó 
að ríkin ættu enga aðild að samningu reglnanna. Minnkar sjálfstæðið með 
því að taka upp evru í stað veikrar krónu og ganga í Efnahagsbandalagið? 
Kannski snýst spurningin um það eftir allt saman hvort íslensk utanrík-
isstefna hefur snefil af sjálfstæði í samstarfi við aðrar þjóðir, t.d. í NATO. 
Ef svo er ekki, eru þá þeir sem búa í þessu landi eins sjálfstæðir eins og 
margir vilja láta vera. Sjálfstæði einstaklings eða þjóðar þarf stöðugt að 
verja, sífellt þarf að halda vökunni.

Geir A. Guðsteinsson ritstjóri

Lifir hér frjáls  
þjóð í frjálsu landi?

Leiðari Töluverð aukning á umsóknum 
um skólavist í Menntaskóla 
Borgarfjarðar milli ára
„Þessa viku og fram í næstu viku 

er skóli frá Kalmar í Svíþjóð í 
heimsókn hjá okkur sem heitir 

Calmare Internationella skola, CIS, 
segir Guðrún Björg Aðalsteinsdóttir, 
skólameistari Menntaskóla Borgar-
fjarðar í Borgarnesi. „Þetta er í annað 
skiptið sem nemendur frá CIS koma í 
heimsókn í MB og nemendur MB fóru 
í heimsókn til CIS síðastliðið haust.“

Markviss markaðssetning
„Opið er nú fyrir umsóknir um 
skólavist í MB og borist hafa töluvert 
fleiri umsóknir í ár en á síðasta ári og 
því ber að fagna. Skólinn var mark-
aðssettur á sama máta og verið hefur 
undanfarin ár. Farið var í heimsóknir í 
alla grunnskólana í sveitarfélaginu auk 
þess sem Heiðarskóli í Hvalfjarðarsveit 
og Auðarskóli í Búðardal voru sóttir 
heim og nemendum skólanna kynnt 
námsframboð og allt það sem MB 
hefur uppá að bjóða. Svo lögðum við 
meiri áherslu á facebook kynningar og 
státuðum okkur af því góða fólki sem 
hefur útskrifast frá MB og því sem það 
fólk er að taka sér fyrir hendur þessa 
dagana.“

„Mikil umræða hefur verið í þjóð-
félaginu um reglu ráðuneytis um að 
nemendum 25 ára og eldri skuli vísað 
annað en í framhaldsskólana,“ segir 
Guðrún Björg. „Þetta hefur ollið 
nokkurri óvissu meðal nemenda sem 
þegar eru í námi hjá okkur. Þeir hafa 
jafnvel áhyggjur af því að verða sagt 
upp skólavist en það er ekki svo. Allir 
þeir sem hafa hafið nám fá að klára 
sitt nám auk þess sem þessi regla er í 
raun bara ákveðin forgangsröðun við 
inntöku. Yngri nemendur ganga fyrir 
við innritun en innrita má nemendur 
25 ára og eldri svo lengi sem skólinn á 
nemendaígildi inni frá ráðuneyti. 

Annars heldur námið áfram með 
hefðbundnu sniði þar sem nemendur 
vinna ötullega að námi sínu sem er 
mjög verkefnadrifið. Félagslífið heldur 
einnig áfram að blómstra. Þann 16. 
apríl sl. var árshátíð MB haldin sem 
tókst með eindæmum vel og eiga 
foreldrar og stjórn foreldrafélags MB 
heiður skilið fyrir aðkomu sína að 
árshátíð nemenda. Vordagar nemenda 
verði í maí en þá skemmta nemendur 
sér á ýmsan máta, það er farið í leiki, 

svo sem sápubolta eða ratleik og svo 
er grillað ef veður leyfir. Í byrjun maí-
mánaðar kemur skólablað MB út (Egla) 
og verður því dreift til 10. bekkinga í 
Borgarbyggð auk þess sem fyrirtæki 
sem styrktu útgáfu blaðsins fá að sjálf-
sögðu eintak.“

Áhrif nýrra kjarasamninga
„Ný undirritaðir kjarasamningar eru 
svolítið að setja tóninn í verkefni 
stjórnenda og kennara MB þessa dag-
ana en fyrir næsta skólaár mun starf-
semi MB taka nokkrum breytingum. 
Við munum bjóða uppá 200 f-eininga 
stúdentsprófsbrautir í stað 220 f-ein-
inga. Við erum að vinna í því þessa 
dagana að sníða áfangana að því, velja 
hvaða áfangar munu minnka, hverjir 
stækka og hverjir detta mögulega út 
eða falla í það minnsta út sem skyldu-
áfangar. Svo munum við fara úr 184 

nemendadögum í 180 nemendadaga 
eins og aðrir framhaldsskólar á landinu. 

Föstudaginn 5. júní nk. er svo braut-
skráning þar sem við munum brautskrá 
um 20 nemendur,“ segir Guðrún Björg 
Aðalsteinsdóttir skólameistari. 

Guðrún Björg Aðalsteinsdóttir skóla-
meistari.

Hressar stúlkur í hópi nemenda MB. Flestir nemendur koma af Vesturlandi, 
en dæmi er um nemendur lengra að komna, s.s. frá reykjavík og Hólmavík.

Strákarnir láta fara vel um sig meðan tækifæri gefst til þess, t.d. milli kennslu-
stunda.

Stuttar Vesturlandsfréttir
Ódýrast í sund á Akranesi
Í samanburði milli 15 stærstu sveitar-
félaga landsins á verði í sundlaugar 
kemur í ljós að ódýrast er í sund á 
Akranesi, þar kostar einstakur miði 
fyrir fullorðna 415 krónur, og hafði 
hækkað um 4% milli ára, en dýrast í 
Reykjavík og Fjarðabyggð, 650 krónur. 
Engin 10 miða kort er fáanleg á Akra-
nesi, en þau eru dýrast á Akureyri, 
4.500 krónur. Árskort fyrir fullorðna 
eru ódýrust á Ísafirði, 16.000 krónur, 
en síðan koma árskort á Akranesi sem 
kosta 22.510 og hafa hækkað um 3% 
frá árinu 2014. 

Vaxtarsamningur  
Vesturlands
Á fundi stjórnar Samtaka sveitarfélaga 
á Vesturlandi var lagður fram til kynn-
ingar ársreikningur Vaxtarsamnings 
Vesturlands. Rekstrartekjur ársins 
2014 námu 23,7 milljónum króna, 
rekstrargjöld 27,5 milljónir króna og 
rekstrartap 3,7 milljónir króna, fjár-
munatekjur 1,1 milljón króna og tap 
ársins 2,5 milljónir króna. Ársreikn-
ingur SSV var einnig lagður fram en 
heildartekjur námu 422,9 milljónum 
króna, heildargjöld 422,7 milljónir 
króna, fjármunatekjur 142.692 krónur 

og hagnaður ársins 324.793 krónur. 
Inni í þessum reikningum er rekstur al-
menningssamgangna en tekjur af þeim 
rekstri eru 2,8 milljónir króna. Lagt var 
fram minnisblað frá Páli S. Brynjars-
syni framkvæmdastjóra varðandi um-
ræðu á fundi bæjar- og sveitarstjóra á 
Vesturlandi um húsnæði í eigu Íbúða-
lánasjóðs í landshlutanum. Samþykkt 
var að skipa þriggja manna vinnuhóp 
um húsnæði í eigu Íbúðalánasjóðs á 
Vesturlandi. Í hópnum verði bæjar-
stjórarnir á Akranesi og Snæfellsbæ 
og sveitarstjóri Borgarbyggðar og með 
hópnum starfi atvinnuráðgjafi frá SSV. 



Minsk, höfuðborg Hvítarússlands 
kemur skemmtilega á óvart.

Vilníus, Minsk 
20. – 27. júní. 

Búlgaría 8. -18. júní. Pólland 31. ágúst-11. september. Moldóva 22. september –  
3. október

Albanía 2. – 11. október Kúba tvær 8 daga ferðir  
október/nóvember.

Bútan um páska 2016
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Stöðugildi ríkisstarfa á Norðurlandi 
vestra eru 2,1% heildarfjöldans
Á ársfundi Byggðastofnunar í 

Vestmannaeyjum voru birtar 
niðurstöður könnunar sem 

Byggðastofnun hefur gert á staðsetn-
ingu ríkisstarfa miðað við áramót 
2013/2014. Þau stöðugildi sem greidd 
voru í gegnum Fjársýsluna og stöðu-
gildi á vegum opinberra hlutafélaga 
voru samtals 18.718. Ef horft er á fjölda 
stöðugilda á vegum stofnana og aðila 
sem njóta framlaga frá ríkinu til starf-
semi sinnar þá bætast við 3.865 stöðu-
gildi og þar með eru stöðugildin alls 
22.584 um áramótin 2013/2014. Þarna 
er verið að „víkka út“ skilgreininguna á 
hvað er talið með sem ríkisstörf. 

Stöðugildi kvenna voru 
14.141 og stöðugildi  
karla 8.425. 
Leitast var við að staðsetja störfin 
með meiri nákvæmni en kerfið gerir 
og leitað beint til stofnana þar sem 
ástæða þótti til. 72% stöðugildanna eða 
16.266 eru á höfuðborgarsvæðinu. Þar 
eru hins vegar 64.1% heildar íbúafjöld-
ans. Höfuðborgarsvæðið er eina svæðið 
sem er með hærra hlutfall opinberra 
starfa en hlutfall af heildaríbúafjölda. 
Það svæði sem næst kemur er Norð-
urland vestra með 2.1% stöðugildanna 
en 2.2% íbúafjöldans. Þar á eftir koma 
svo Vestfirðir með 1,8% stöðugildanna 
en 2.1% íbúafjöldans. Hlutfallslega er 
langlægsta hlutfallið á Suðurnesjum en 
þar eru 3.9% stöðugildanna en 6.6% 
íbúafjöldans. Lágt hlutfall Austurlands 
er líka athyglisvert en þar eru 2,4% 
stöðugildanna en 3,8% íbúafjöldans. 
Á Vesturlandi er íbúðafjöldinn um síð-
ustu áramót 15.441 manns sem er 4,7% 

af heildaríbúafjöldanum. Stöðugildi 
þar í ríkisstörfum eru hjá konum 324 
en 230 karlar. Hlutfall stöðugilda af 
heildarfjölda er 3,0% en af íbúafjölda 
3,6%. 

Ríkisstörfin í víðu skilgreiningunni 
sem lýst var hér að framan voru 6.9% 
af heildaríbúafjöldanum. Í 14 sveitarfé-
lögum af 74 nær fjöldi ríkisstarfa 6.9% 
eða fer yfir þá tölu. Á öllum svæðum 
nema á Suðurnesjum nær eitthvert 
sveitarfélag upp í töluna 6.9% eða 
hærra. Víðast að minnsta kosti tvö 
sveitarfélög. Það er athyglisvert að 
á öllum svæðum utan höfuðborgar-
svæðisins nema á Suðurnesjum og 
Vestfjörðum er það ekki fjölmennasta 
sveitarfélagið sem er með flest ríkis-
störfin. Í sumum tilvikum er þó um 
afar fámenn sveitarfélög að ræða sem 
ná fyrsta sæti út á fá ríkisstörf. 

Ríkið er með um það bil 70% op-
inberra útgjalda á Íslandi en sveitar-

félögin 30%. Þessu er þveröfugt farið 
annars staðar á Norðurlöndunum. Af 
því leiðir að stærri hluti opinberra 
starfa á Íslandi eru á vegum ríkisins, 
beint og óbeint, en á hinum Norður-
löndunum og því skiptir meira máli 
hér en þar hvar ríkisstörfin eru staðsett. 
Í stefnumótandi byggðaáætlun 2014 
til 2017 segir að stuðlað verði að fjöl-
breyttum atvinnutækifærum um allt 
land með dreifingu starfa á vegum rík-
isins. Einnig að staðsetning opinberra 
starfa verði notuð með markvissum 
hætti til að skapa störf og efla mannauð 
og fagumhverfi um land allt. Til þess að 
geta fylgst með að aðgerðir skili árangri 
þá er mikilvægt að hafa upplýsingar 
um hver staðan er. Vilji stjórnvöld 
nota dreifingu opinberra starfa sem 
lið í byggðastefnu þá er nauðsynlegt 
að fyrir liggi upplýsingar um staðsetn-
ingu þeirra starfa sem ríkið greiðir fyrir 
beint og óbeint. 

Skipting stöðugilda eftir landshlutum. 

Afkoma Akranes-
bæjar betri árið 
2014 en áætlanir 
gerðu ráð fyrir
Ársreikningur Akraneskaup-

staðar var lagður fram í bæj-
arráði 16. Apríl sl. og var 

vísað til fyrri umræðu í bæjarstjórn 
þriðjudaginn 28. apríl nk. Afkoma 
Akraneskaupstaðar árið 2014 er betri 
en áætlanir gerðu ráð fyrir, en rekstr-
arniðurstaða A-hluta var jákvæð um 
292 milljónir króna, eða um 6,2% 
af tekjum. Fjárhagsáætlun fyrir árið 
2013, ásamt viðaukum gerði ráð fyrir 
138,1 milljón króna afgangi í A-hluta. 
Rekstrarafkoma A-hluta er því um 
154 milljónum króna hærri en áætl-
anir gerðu ráð fyrir. 

Kennitölur úr rekstri A-hluta sýna 
sterka stöðu bæjarsjóðs. Skuldahlut-
fall A-hluta fer lækkandi og er 116%. 
Veltufé frá rekstri A-hluta er 779,4 
milljónir króna sem er um 16,5% af 
rekstrartekjum og eigið fé A-hluta 
nemur 6.229 milljónum kóna og er 
eiginfjárhlutfallið 53%. 

Rekstrarniðurstaða samstæð-
unnar, A og B hluta er einnig jákvæð 
og er rekstrarafgangur um 145,7 
milljónum króna en fjárhagsáætlun 
gerði ráð fyrir jákvæðri rekstrar-
afkomu um 46,7 milljónir króna. 
Kennitölur samstæðunnar bera 
einnig vott um góða stöðu en veltufé 

frá rekstri er um 787,4 milljónir 
króna, sem er um 14,7% af rekstr-
artekjum. Eigið fé samstæðunnar 
nemur 5.398 milljónum króna, og er 
eiginfjárhlutfall 44%. Skuldahlutfall 
samstæðunnar er 126%. 

Fjárfest fyrir 388  
milljónir króna
Akraneskaupstaður fjárfesti á árinu 
fyrir um 387,7 milljónir króna í var-
anlegum rekstrarfjármunum. Helstu 
framkvæmdir voru yfirlagningar á 
götum, viðbygging við Grunda-
skóla og endurgerð Akratorgs en 
einnig var hluti kaupverðs vegna 
Dalbrautar 6, fyrir félagsaðstöðu 
eldri borgara greidd á árinu 2014. 
Greidd voru niður lán að fjárhæð 
um 262 milljónir króna og greiðsla 
á lífeyrisskuldbindingu var um 76,9 
milljónir króna. 

Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri 
segir að Akraneskaupstaður hafi 
markvisst greitt niður lán á undan-
förnum árum en á síðustu þremur 
árum hafi Akraneskaupstaður greitt 
niður lán um einn milljarð króna. 
Lífeyrisskuldbindingar kaupstaðar-
ins eru háar og skiptir því miklu máli 
að ná niður skuldum á móti. 

Séð yfir Akranesbæ að vetrarlagi. Nú er hins vegar komið sumar, a.m.k. 
samkvæmt dagatali, og vonandi táknar það betri tíð með blóm í haga. 
Mynd: Michal Mogila.

Stuttar Vesturlandsfréttir
Þjóðgarður á 
miðhálendinu 
Landsfundur Samfylkingarinnar vill að 
næsta skref til verndar og sjálfbærrar 
nýtingar náttúrusvæða sé að koma í veg 
fyrir frekari röskun miðhálendisins. 
Landsfundurinn lýsti yfir stuðningi við 
tillögur náttúruverndarsamtaka um að 
stofna þjóðgarð á miðhálendinu. Með 
þjóðgarði má tryggja varðveislu hinna 
miklu náttúruverðmæta miðhálend-

isins og tryggja að merkileg náttúra 
verði sjálfbær uppspretta atvinnu, arðs 
og upplifunar fyrir alla. Samþykkt var 
að Samfylkingin komi á róttækum 
breytingum á húsnæðismarkaði. Auka 
þarf án tafar framboð á leiguhúsnæði, 
halda aftur af hækkun leiguverðs, 
hækka húsaleigubætur og gera fyrstu 
kaupendum og tekjulágum mögulegt 
að fjármagna sína fyrstu íbúðakaup. 
Vinda á ofan af leit af jarðefnaeldsneyti 

og vinnsluáformum á Drekasvæðinu 
og lýsa því yfir að þjóðin hyggist ekki 
nýta mögulega jarðefnaorkukosti í lög-
sögu sinni í samhengi við samninga 
á alþjóðavettvangi um loftslagsmál. 
Vinnsla jarðefnaeldsneytis er ekki í 
samræmi við hagsmuni Íslendinga og 
skapar hættu á mengunarslysum og 
umhverfisógn við fiskimið okkar. Þá 
skaðar hún ímynd Íslands sem nátt-
úruparadísar og ferðamannastaðar. 

Auglýsingasíminn er 578 1190 
Netfang: auglysingar@fotspor.is
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Nemendur FVA í þriðja 
sæti í Landskeppni 
ungra vísindamanna
Landskeppnir Ungra vísinda-

manna eru haldnar víðs vegar 
um Evrópu og eru þátttak-

endur ungt fólk á aldrinum 15 – 20 
ára. Sigurvegarar í hverri keppni fyrir 
sig öðlast svo þátttökurétt í Evrópu-
keppni Ungra vísindamanna. Mark-
mið keppninnar er að efla hæfni ungs 
fólks til að vinna að rannsóknarverk-
efnum og stuðla að auknu frumkvæði 
og sjálfstæðum vinnubrögðum nem-
enda. 

Í byrjun febrúar fóru sérfræðingar 
á vegum Háskóla Íslands yfir þau 
verkefni sem skráð höfðu verið til 
þátttöku í ár og völdu þrjú verkefni 
til að taka þátt í úrslitakeppninni. 
Eitt þessara verkefna áttu þau Linda 
María Rögnvaldsdóttir og Þorri Lín-
dal Guðnason nemendur við Fjöl-
brautaskóla Vesturlands og urðu 
þau í þriðja sæti keppninnar með 
verkefnið „Aðgengi ungmenna að 
tóbaki.“ 

linda María rögnvaldsdóttir og Þorri líndal Guðnason.

Skátar fögnuðu sumri 
á snjóléttum degi
Skátar hafa mörg undanfarin 

ár verið með viðburði á Sum-
ardaginn fyrsta og ekki var r 

breyting á núna. Vestlendingar sluppu 
við snjókomu að mestu en það sama 
verður ekki sagt um Norðlendinga 
sem óðu skafla upp í miðja kálfa. 
Sum skátafélög bjóða upp á fjöl-
skylduskemmtanir með leiktækjum, 
skemmtiatriðum og kaffisölu meðan 
önnur láta sér nægja að koma saman 
með lágstemmdari hætti. Samkomur 
og skemmtanir voru öllum opnar. 
Mjög víða var farið í skrúðgöngu 
þangað sem skemmtidagskrá tekur 
við. 
• Skátafélag Akraness var með skrúð-

göngu frá skátaheimilinu Háholti 
24 að Akraneskirkju þar sem var 
skátamessa. 

• Skátafélagið Örninn á Grundarfirði 
tók þátt í skátamessu í Grundar-
fjarðarkirkju og stórleikurinn 
„Mestu naglarnir“ var í íþróttahúsi 
eftir messu. 

Öll 7 ára börn fá íslenska 
fánann í sumargjöf
Skátarnir hafa árlega frá árinu 1994 
gefið öllum börnum í 2. bekk grunn-

skóla landsins íslenska fánaveifu fyrir 
sumardaginn fyrsta. Gjöfinni fylgir 
bæklingur sem fræðir börnin og fjöl-
skyldur þeirra um sögu fánans, fána-
reglur, meðferð fánans og notkun 
hans. Verkefnið er unnið undir yf-
irskriftinni „ÍSLENSKA FÁNANN Í 
ÖNDVEGI. ” Skátarnir hafa alla tíð 
gert fjölmargt til þess að gera veg ís-
lenska fánans sem mestan, sérstaklega 

með því að fræða almenning um með-
ferð hans og notkun. Íslenski þjóð-
fáninn er sameiningartákn Íslendinga 
og stolt okkar, því er mikilvægt að 
börnin okkar læri snemma að um-
gangast og virða fánann. Í ár, líkt og 
nokkur undarnfarin ár, er EIMSKIP 
sérstakur styrktaraðili verkefnisins og 
vilja skátar þakka ánægjulegt samstarf 
við Eimskip um framkvæmdina. 

Víða fóru skátar í skrúðgöngu til að kveðja risjóttan vetur og fagna sumri sem 
vonandi verður okkur hagstætt. Það gerðu m.a. skátar í Kópavogi.

Árshátíð Brekkubæjarskóla var nemendum til mikils sóma

Trommusveit Toska.

Framlag 1. bekkinga hét Kroppurinn er kraftaverk.

Foreldrar, systkini, ættingjar, vinir og fleiri fylltu salinn og skemmtu sér vel.

4. Bekkur sýndi Glám og Skrám sem 
þeir Ingþór Svafarsson og Daniel 
Darri túlkuðu með dyggri aðstoð 
bekkjasystkina sinna.

lilli klifurmús er hér sloppinn upp í 
tré og hrósar happi, en Gissur Sig-
mundsson fór með hlutverk hans en 
þetta var framlag 3. bekkjar.

Nemendur 6. bekkjar túlkuðu og sungu atriði úr Bugsy Malone. Fremst hér 
sitja þær Sigríður Sól, Þórdís Eva og Bryndís Tinna.

Kynnar voru þau Davíð Örn Sigurðs-
son og Tinna Gísladóttir Waage.

Unglingakór Brekkó fær mikið hrós fyrir fallegan söng og agaða framkomu.lína langsokkur var skemmtileg í höndum 2. Bekkjar.

Árshátíð Brekkubæjarskóla á Akra-
nesi fór fram fyrir nokkru. Augljóslega 
hafði verið lögð mikil og metnaðar-
full vinna í öll atriði árshátíðarinnar 
og mega nemendur og kennarar vera 
verulega stoltir af. Vissulega var sjón 
sögu ríkari og því látum við myndir 

segja  ykkur hvað fram fór þar m.a. 
á sviði. Nemendur mega vera stoltir 
af, til hamingju, þetta var frábær 
skemmtun.

Nemendur Brekkubæjarskóla voru 
einnig í úrslitum Skólahreysti en sig-
urlaunin fóru þar til Suðurnesja.
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Karlakórinn Hreimur 
og Ljótu hálfvitarnir 
voru frábær blanda
Karlakórinn Hreimur er ekki 

af Vesturlandi, heldur úr 
Þingeyjarsýslu. Kórinn hefur 

oft sungið á Vesturlandi, m.a. í sal 
Tónlistarskóla Akraness, og fengið 
góðar viðtökur. Ástæða þess að hann 
er nefndur hér er að kórmenn eru 
óhræddir að troða nýjar slóðir í 
lagavali og hverjir syngja með þeim 
á hverjum tíma, ef þeir eru ekki að 
syngja einir. Í gegnum tíðina hefur 
kórinn fengið til liðs við sig ýmsa 
gestasöngvara en í vor voru farnar 
áður óþekktar leiðir, þ. e. að fá til 
liðs við karlakórinn þingeysku gleði-
sveitina „Ljótu hálfvitana.“ Tónlist 
sveitarinnar ber þess merki að hún á 
rætur í ýmsum samvinnuverkefnum 
meðlima sveitarinnar, er óræð og fjöl-

breytt blanda af þjóðlagapopprokki, 
sem stundum er bæði pönk- og leik-
hússkotið. Meðlimir sveitarinnar eru 
allir uppaldir í Þingeyjarsýslum, flestir 
á Húsavík, einn á Hvoli í Aðaldal sem 
jafnframt er sóknarprestur á Dalvík í 
dag og annar í Kelduhverfi. 

Tónleikarnir voru í Háskólabíói. 
Hreimur söng einn fram að hléi, m.a. 
mörg þekkt klassísk karlakóraverk þar 
sem styrkbreytingum í lögum var að-
dáunarvel beitt og textaframburður 
mjög skýr en eftir hlé bættust Ljótu 
hálfvitarnir í hópinn og þá var fjör í 
salnum. Kórinn og sveitin sungu svo 
saman í lokin „Brennið þið vitar,“ 
hvorki meira né minna. Þetta fram-
tak þingeyinganna getur verið öðrum 
karlakórum landsins til eftirbreytni. 

Karlakórinn Hreimur og ljótu hálvitarnir á sviði Háskólabíós. Stjórnandi 
er Steinþór Þráinsson. Gilsbakkaþula

Þótt komið sé sumar, a.m.k. samkvæmt dagatali, 
er gott að rifja upp ljóð sem lengi hafa gengið 
með þjóðinni, og nemendur margra grunnskóla á 

landinu hafa spreytt sig á að flytja, og það oft í viðeigandi 
búningum. Þulan sem svo lengi hefur lifað með þjóðinni 
er kennd við bæinn Gilsbakka á Hvítársíðu í Borgarfirði. 
Fornleifarannsókn var gerð á Gilsbakka á árunum 2008 til 
2009. Þar koma að máli bandarísku fornleifafræðingarnir 
og hjónin Kevin og Michèle Hayeur Smith.  Megináhersla 
rannsóknarinnar beindist að sögu vefnaðar og klæða frá 
landnámi fram að 1800, sem Michele hefur helgað sig 
sérstaklega.

Kátt er á jólunum, koma þau senn,
- þá munu upp líta Gilsbakkamenn,
upp munu þeir líta og undra það mest,
úti sjái þeir stúlku og blesóttan hest,
úti sjái þeir stúlku, sem um talað varð:
„Það sé ég hér ríður hún Guðrún mín um garð,
það sé ég hér ríður hún Guðrún mín heim.“

Út kemur hann góði Þórður einn með þeim,
út kemur hann góði Þórður allra fyrst,
hann hefur fyrri Guðrúnu kysst
hann hefur fyrri gefið henni brauð
- tekur hana af baki, svo tapar hún nauð,
tekur hana af baki og ber hana inn í bæ.
„Kom þú sæl og blessuð“ segir hann æ.

„Kom þú sæl og blessuð, keifaðu inn,
kannski þú sjáir hann afa þinn,
kannski þú sjáir hann afa og ömmu þína hjá,
þínar fjórar systur og bræðurna þrjá,
þínar fjórar systur fagna þér best;
af skal ég spretta og fóðra þinn hest,
af skal ég spretta reiðtygjum þín;
leiðið þér inn stúlkuna, Sigríður mín,
leiðið þér inn stúlkuna og setjið hana í sess“

„Já“ segir Sigríður, „fús er ég til þess;“
„Já" segir Sigríður - kyssir hún fljóð - 
„rektu þig ekki í veggina, systir mín góð,
rektu þig ekki í veggina, gakktu með mér.“
Koma þær inn að húsdyrum og sæmilega fer;
koma þær inn að húsdyrum og tala ekki orð.
- þar situr fólkið við tedrykkjuborð,
þar situr fólkið og drekkur svo glatt,
fremst situr hann afi með parrukk og hatt,
fremst situr hann afi og ansar um sinn:

„Kom þú sæl, dóttir mín, velkomin inn,
kom þú sæl, dóttir mín, sittu hjá mér,
- nú er uppi teið og bagalega fer,
nú er uppi teið, en ráð er við því,
ég skal láta hita það aftur á ný,
ég skal láta helst vegna þín,
- heilsaðu öllu fólkinu, kindin mín.
heilsaðu öllu fólkinu og gerðu það rétt.“

Kyssir hún á hönd sína og þá er hún nett,
kyssir hún á hönd sína og heilsar án móðs;
allir í húsinu óska henni góðs,
allir í húsinu þegar í stað
taka til að gleðja hana, satt er það,
taka til að gleðja hana, ganga svo inn.

Guðný og Rósa með teketilinn,
Guðný og Rósa með glóðarker.

Ansar hann afi: "Nú líkar mé;"
ansar hann afi við yngri Jón þá:
„Taktu ofan bollana og skenktu þar á,
taktu ofan bollana og gáðu að því,
sparaðu ekki sykrið að hneppa þar í,
sparaðu ekki sykrið því það hef ég til,
allt vil ég gera Guðrúnu í vil,
allt vil ég gera fyrir það fljóð;
langar þig í sýrópið, dóttir mín góð?
langar þig í sýrópið?" afi kvað.
Æi ja ja, dáindi þykir mér það.
Æi ja ja, daindi þykir mér te“
„Má bjóða þér mjólkina?“ - „Meir en svo sé“
„Má bjóða þér mjólkina? Bíð þú þá við.
Sæktu fram rjóma í trogshornið,
sæktu fram rjóma, Vilborg, fyrst,
- vertu ekki lengi, því stúlkan er þyrst,
vertu ekki lengi, því nú liggur á.“

Jón fer að skenkja á bollana þá,
Jón fer að skenkja, ekki er það spé,
sírópið, mjólkina, sykur og te,
sírópið, mjólkina, sýpur hún á;
sætt mun það vera. "Smakkið þið á."
Sætt mun það vera, sýpur hún af lyst,
þangað til ketillinn allt hefur misst,
þangað til ketillinn þurr er í grunn,
þakkar hún fyrir með hendi og munn,
þakkar hún fyrir og þykist nú hress.

„Sittu nokkuð lengur til samlætis.
sittu nokkuð lengur, sú er mín bón“
Kallar hann afi á eldra Jón,
kallar hann afi: "Kom þú til mín,
- sæktu ofan í kjallara messuvín,
sæktu ofan í kjallara messuvín og mjöð,
ég ætla að veita henni, svo hún verði glöð,
ég ætla að veita henni vel um stund.“

Brátt kemur Jón á föður síns fund,
brátt kemur Jón með brennivínsglas,
þrífur hann staupið, þó það sé mas,
þrífur hann staupið og steypir þar á;
til er henni drukkið og teygar hún þá,
til er henni drukkið ýmislegt öl,
glösin og skálarnar skerða hennar böl,
glösin og skálarnar ganga um kring,
gaman er að koma á svoddan þing,
- gaman er að koma þar Guðný ber
ljósið í húsið, þá húmið að fer.

Ljósið í húsið logar svo glatt,
amma gefur brauðið, og er það satt,
amma gefur brauðið og ostinn við;
Margrét er að skemmta að söngvara sið,
Margrét er að skemmta, það er henni sýnt,
- þá kemur Markús og dansar svo fínt,
þá kemur Markús í máldrykkjulok,
leikur hann fyrir með latínusprok,
leikur hann fyrir með lystugt þel
- Ljóðin eru þrotin og lifið þið vel.

Gilsbakki á Hvítársíðu.

Nemendur FVA sýndu Grease
Nemendur í leiklistarklúbb 

NFFA hafa á Góu og 
Heyönnum æft fyrir upp-

setningu á söngleiknum Grease sem 
hefur verið sýndur að undanförnu 
í Bíóhöllinni við gríðarlega góðar 
undirtektir enda afar metnaðarfull 
uppsetning. Það er um 60 manna 
hópur sem kemur að verkinu en 

það eru í kringum 20 hlutverk í sýn-
ingunni sjálfri. Hallgrímur Ólafsson 
leikstýrir verkinu, Emilía Ottesen er 
danshöfundur og Birgir Þórisson er 
tónlistarstjóri. Heiðmar Eyjólfsson 
formaður leiklistarklúbbsins fór með 
eitt af aðalhlutverkunum en hann lék 
Danny og Hjördís Tinna Pálmadóttir 
lék Sandy. 

Þau voru í hlutverkum í Grease. Það eru ekki allir sem vita það að á leiksýn-
ingunni er live tónlist. Skemmtileg staðreynd! — Ingibjörg Elín Jónsdóttir, 
Birgir Þórisson, Sindri Snær Alfreðsson, Aðalsteinn Bjarni Valsson, Halla 
Jónsdóttir, Jakob Grétar Sigurðsson, Jóhanna Gréta Hafsteinsdóttir, Eyþór 
Ágústsson og Siggi Jónatan.
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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
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10 30.  Apríl  2015

Framúrskarandi fyr-
irtæki á Vesturlandi
Fyrr á árinu veitti Creditinfo 

framúrskarandi fyrirtækjum 
ársins 2014 viðurkenningu. Af 

þeim 577 fyrirtækjum sem komust á 
lista voru 22 á Vesturlandi. Það sem 
gerir fyrirtæki framúrskarandi er að 
hafa skilað ársreikningum til RSK 
síðustu þrjú ár; minna en 0,5% líkur 

á alvarlegum vanskilum; að sýna já-
kvæðan rekstrarhagnað (EBIT) þrjú 
ár í röð; að ársniðurstaða sé jákvæð 
þrjú ár í röð; rekstrarform sé ehf. , hf. 
eða svf. ; eiginfjárhlutfall sé 20% eða 
meira þrjú rekstrarár í röð; að eignir 
séu 80 milljónir eða meira þrjú ár í 
röð; skráður sé framkvæmdastjóri í 
hlutafélagaskrá og að vera virkt fyr-
irtæki skv. skilgreiningu Creditinfo. 
Fyrirtækin eru: 
 1.  Norðurál á Grundartanga
 2.  Elkem á Grundartanga
 3.  Sæfell í Stykkishólmi
 4.  Runólfur Hallfreðsson á Akranesi
 5.  Fiskmarkaður Íslands í Ólafsvík
 6.  Marz sjávarafurðir í Stykkishólmi
 7.  KG Fiskverkun á Hellissandi
 8.  Skaginn á Akranesi
 9.  Akraborg á Akranesi
 10.  Norðanfiskur á Akranesi
 11.  Tölvuþjónustan SecurStore á 

Akranesi
 12.  Meitill á Grundartanga
 13.  Bjarmar á Akranesi
 14.  Steinunn í Ólafsvík
 15.  Útgerðarfélagið Dvergur í Ólafs-

vík
 16.  Eðalfiskur í Borgarnesi
 17.  Útgerðarfélagið Guðmundur í 

Ólafsvík
 18.  Hótel Borgarnes í Borgarnesi
 19.  Sorpurðun Vesturlands í Borg-

arnesi
 20. Skagaverk á Akranesi
 21. Vatnsendabúið, Vatnsenda í 

Borgarbyggð
 22. Hópferðabílar Reynis Jóhanns-

sonar á Akranesi

Meitill á Grundartanga hlaut viðurkenningu Creditinfo.

Eðalfiskur í Borgarnesi var í hópi 
22 framúrskarandi fyrirtækja. lax-
inn sem fyrirtækið setur á markað 
þykir mikið hnossgæti. Við prófanir 
á reyktum íslenskum eldislaxi frá 
Eðalfiski hefur komið í ljós meira 
magn af Omega-3 fitusýrum en áður.  
Þannig inniheldur reykti laxinn í dag 
0,2g meira af Omega-3 fitusýrum en 
áður. Hráefnið kemur að hluta til frá 
eldisstöðvum Samherja.

Nemendur grunnskólanna á 
Akranesi unnu stærðfræði-
keppni grunnskóla á Vesturlandi
Í síðustu viku voru veittar veittar 

viðurkenningar fyrir góðan ár-
angur í stærðfræðikeppni á ung-

lingastigi grunnskóla á Vesturlandi. 
Það er Fjölbrautarskóli Vesturlands á 
Akranesi sem staðið hefur fyrir þessari 
keppni og var þetta í sautjánda sinn 
sem skólinn heldur hana. Keppnin fór 
fram þann 13. mars sl. og var nem-
endum í 8. -10. bekk í grunnskólum á 
Vesturlandi boðið að leysa stærðfræði-
þrautir. Nemendur úr grunnskólum 
Akraneskaupstaðar hrepptu 1. sætið í 
öllum flokkum, úr Brekkubæjarskóla 
þau Halla Margrét Jónsdóttir fyrir 10. 
bekk og Arnar Reyr Kristinsson fyrir 8. 
bekk og úr Grundaskóla Bjartur Finn-
bogason fyrir 9. bekk. Þeim tíu efstu úr 
hverjum árgangi var boðið að koma og 
taka við viðurkenningarskjölum. Auk 
viðurkenningarskjala fengu þrír efstu 
úr hverjum árgangi peningaverðlaun, 

20.000 krónur fyrir fyrsta sæti, 15.000 
fyrir annað sæti og 10.000 fyrir þriðja 
sæti. 

Keppnisgögn voru að þessu sinni 
búin til í Borgarholtsskóla og notuð 
við þrjá skóla. Hinir tveir voru 
Borgarholtsskóli og Fjölbrautaskóli 
Suðurnesja. Þátttakendur voru sam-
tals 101 en mun fleiri eða 159 höfðu 

skráð sig í keppnina en óveður haml-
aði þátttöku þeirra. Þátttakendur 
komu úr Auðarskóla, Brekkubæjar-
skóla, Grundaskóla, Grunnskólanum 
í Borgarnesi, Grunnskóla Borgarfjarðar 
Kleppjárnsreykjum, Heiðarskóla og 
Klébergsskóla. Það voru fyrirtækin 
Norðurál og Málning hf. sem styrktu 
keppnina í ár. 

Sigurvegararnir í stærðfræðikeppninni.

Stuttar Vesturlandsfréttir
Ljósleiðaravæðing í  
Eyja- og Miklaholtshreppi
Drög að lagnaleið rafmagnsstreng 
frá spennistöð að Rauðkolls-
stöðum var rædd á fundi sveitar-
stjórnar Eyja- og Miklaholtshrepps. 
Hreppurinn leggur áherslu á að sótt 
verði um tilskilin leyfi í tíma fyrir 
framkvæmd. Ljóst er að borholuhús 
við Lynghaga fór út fyrir lóðamörk. 
Bent er á að nauðsynlegt er þegar 
framkvæmt er að framkvæmda-
aðilar gái að sér og fari ekki yfir 
á aðrar lóðir í leyfisleysi. Ekki er 
hins vegar fyrirhuguð nein nýting 
af hálfu hreppsins á svæðinu og 
því gerir hreppsnefnd ekki frekari 
athugasemdir við að húsið standi 

aðeins út fyrir lóðina. Samþykkt var 
gjaldskrá vegna útleigu á Laugar-
gerðisskóla fyrir utan samning 
við Klár ehf. Farið var í úrbætur á 
interneti Hringiðunnar í vetur, bæði 
á Öxl og vitanum. Ljóst er að hægt er 
að halda áfram að uppfæra það net 
svo viðunandi sé. Á næstunni mun 
verða settur upp 3-G sendir í Gröf 
og hafa þessi atriði veruleg áhrif á 
gæði internets á svæðinu og því ber 
að fagna. Áfram verður unnið að 
því að ljósleiðaravæða sunnanvert 
Snæfellsnes og telur hreppsnefnd 
mikilvægt að farið verði svokölluð 
leið 2 í tillögum að ljósleiðaravæð-
ingu Íslands sem er í skoðun í inn-
anríkisráðuneytinu.
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Dagur umhverfisins 
í Heiðarskóla í 
Hvalfjarðarsveit
Leik- og grunnskóli Hval-

fjarðarsveitar er 130 barna skóli 
sem starfræktur er á tveimur 

stöðum í sveitarfélaginu. Leikskólinn 
Skýjaborg er í Melahverfi með 40 börn 
á aldrinum 1-6 ára og grunnskólinn 
Heiðarskóli sem staðsettur er við Leirá 
með um 90 nemendur í 1. -10. bekk. 
Við skólann starfa um 40 starfsmenn. 
Skólinn er Grænfánaskóli með áherslu 
á umhverfismennt og útinám. Síðasta 
vetrardag, 22. apríl sl. var dagur um-
hverfisins haldinn hátíðlegur í skól-
anum og þá var margt skemmtilegt 

gert utandyra og ekki má gleyma að 
grillað var ofan í svanga maga. 

Gildi skólans eru VELLÍÐAN, 
VIRÐING, METNAÐUR og SAM-
VINNA og eru þau eins og rauður 
þráður í gegnum skólanámskrána. 
Við skólann er unnið þróunarver-
kefni í að nota spjaldtölvur í leik 
og námi og er skólinn vel tækjum 
búinn. Áhersla er á að auka ábyrgð 
barna á eigin námi og er það gert 
með fjölbreytni í kennsluháttum og 
þemanámi. Skólastjóri er Jón Rúnar 
Hilmarsson. 

Jón rúnar Hilmarsson skólastjóri. 

Heiðarskóli. Kátir krakkar að undirbúa umhverfisvænan leik. 

Grillstjórnin lét engan fara svangan 
frá sér. 

Alda Dís Arnardóttir 
frá Hellissandi valin 
hæfileikaríkasti  
Íslendingurinn
Alda Dís Arnardóttir bar sigur 

úr býtum í annarri þáttaröð 
Stöðvar-2, Ísland Got Talent 

en úrslitakvöldið fór fram í Talent-höll-
inni við Korputorg. Alda Dís söng lagið 
Chandelier á úrslitakvöldinu í sinni 
eigin útgáfu. Hún hlaut mikið lof dóm-
aranna og frá áhorfendum í sal. Hún er 
þar með hæfileikaríkasti Íslendingur 
dagsins í dag samkvæmt áliti áhorf-
enda Stöðvar 2. Söngkonan er 22 ára 
og kemur frá Hellissandi. Hún komst 
beint í undanúrslit úr áheyrnarprufum 
þáttanna þegar Þorgerður Katrín þrýsti 
á gullhnappinn. Alda Dís hlýtur í verð-
laun 10 milljónir króna auk lands-
frægðar en hún sagði í þættinum eftir 
þátttöku sína í Ísland Got Talent að nú 
finnist henni það auðveldara að vekja 
athygli á sér og sínum sönghæfileikum. 

Alþjóðlegur dagur  
raddarinnar
Alþjóðlegur dagur raddarinnar var 
haldinn hátíðlegur 16. apríl sl. um allan 
heim. Opinn dagur var m.a. í Söng-
skóla Sigurðar Demetz. Söngleikjadeild 
skólans frumsýndi söngleikinn Gullna 
hliðið í Iðnó, en meðal l söngvara var 

Alda Dís Arnardóttir. Gullna hliðið er 
ný og drepfyndin uppfærsla á sögunni 
sígildu um gullna hliðið, kerlinguna og 
sálina hans Jóns, sem þarf að komast 
upp til himna þótt hann hafi verið fylli-
bytta og syndari í lifanda lífi. Þetta er 
glænýr söngleikur með þekktum lögum 
við nýja texta. Kerling og Jón þramma 
til himna og hitta á leið sinni fræga 
þingmenn, þjófa, engla, verði himna-
hliðsins og djöfulinn sjálfan. 

Leikstjórn var í höndum Valgerður 
Guðnadóttir en handrit að verkinu 
skrifaði Þór Breiðfjörð. Hann hefur 
einnig gert söngtexta að frátöldum 
texta að laginu „Í helvíti“ sem Alda 
Dís Arnardóttir skrifaði. 

Alda Dís Arnardóttir í hlutverki 
Kölska í Gullna hliðinu í Iðnó. Vel 
að sigrinum komin.
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Okkar þekking nýtist þér

• Mylur alla ávexti, grænmeti  
  klaka og nánast hvað sem er
 

• Hnoðar deig
 

• Býr til heita súpu og ís
 

• Uppskriftarbók og  
  DVD diskur  
  fylgja með 

 Lífstíðareign!

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

Meira en bara  
blandari!

Grundarfjarðarbær
Lausar stöður á

Leikskólanum Sólvöllum

Þrjá kennara vantar á Leikskólann Sólvelli í Grundarfirði í 100% stöður, tvo
deildarstjóra í framtíðarstöður og einn sérkennara til eins árs.

Störfin eru laus frá 1. ágúst 2015 eða eftir samkomulagi.
Umsóknarfrestur er til 20. júní nk.

Sótt er um störfin og frekari upplýsingar eru á vefsíðu
Grundarfjarðarbæjar, www.grundarfjordur.is.
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tölu nemur. Þess vegna ber að taka 
tölunum með ákveðnum fyrirvara. Þar 
sem 25-30% fyrirtækja á Vesturlandi 
tóku þátt í könnuninni má búast við að 
eftirspurnin sé a.m.k. þrefalt meiri ef 
þátttakan dreifist nokkuð jafnt eftir at-
vinnugreinum. Það er því ljóst að þörf 
fyrir menntað vinnuafl á Vesturlandi er 
mikil. Meirihluti þeirra fyrirtækja sem 
hefur starfsstöðvar á fleiri en einum 
stað á Vesturlandi eða 56%, töldu sig 
hafa þörf fyrir starfsfólk með ákveðna 
menntun. Um 35% fyrirtækja á Akra-
nesi og í Hvalfjarðarsveit töldu sig hafa 
þörf fyrir sérmenntað starfsfólk og á 
Borgarfjarðarsvæðinu og Snæfellsnesi 
var hlutfallið svipað, eða 21 og 22%. 
Um 13% fyrirtækja í Dölum töldu sig 
hafa þörf fyrir starfsfólk með ákveðna 
menntun. 

Þegar þátttakendur voru spurðir 
hvers kyns menntun væri helst vöntun 
á inn í fyrirtækin var iðn- og tækni-
menntun oftast nefnd (sjá mynd). Þá 
var starfsfólk með kennaramenntun 
næstoftast nefnt og þar á eftir kom 
menntun í ferðaþjónustufræðum og 
almenn háskólamenntun. Einnig var 
vöntun á starfsfólki með heilbrigð-
ismenntun, búfræðimenntun og 
menntun í viðskipta- og tölvufræðum 
og markaðsmálum. Þá nefndu þátttak-
endur þörf á starfsfólki með menntun 
í raungreinum auk þess sem nokkrir 
nefndu vöntun á starfsfólki með 
annarskonar menntun en talin hefur 
verið upp hér að undan. Alls voru 32 
fyrirtæki sem töldu sig vanta starfsfólk 
með iðn- og tæknimenntun. Almenn 

iðnmenntun var oftast nefnd, eða 
átta sinnum. Þörf fyrir starfsfólk með 
menntun í upplýsingatækni (tölvu-
menntun) var nefnd fjórum sinnum 
og vöntun á fólki með tæknimenntun 
og vélfræði var nefnd þrisvar sinnum. 
Í tvígang var nefnd þörf fyrir starfs-
fólk með menntun í rafiðn, málmiðn 
og matvælaiðn auk þess sem tveir 
aðilar höfðu þörf fyrir starfsfólk með 
vinnuvélaréttindi. Önnur iðn- og 
tæknimenntun sem var nefnd var 
pípulagningar, byggingatæknifræði/
tækniteiknun, hársnyrting, mjólkur-
fræði, tækniteiknun og sérhæfð iðn- 
og verkmenntun í fisk- eða matvæla-
iðnaði. Þátttakendur nefndu 11 sinnum 
þörf fyrir starfsfólk með kennara-
menntun. Helst var vöntun á starfs-
fólki með leikskólamenntun, en hún 
var nefnd fjórum sinnum. Einnig var 
nefnd þörf fyrir framhaldskólakennara 
(raungreinar), tónlistarkennara, upp-
eldisfræðinga, sérkennslukennara, 
náms- og starfsráðgjafa, frístundafull-
trúa og almenna kennara. 

Þá nefndu fyrirtækin átta sinnum 
þörf á starfsfólki með menntun á 
sviði ferðaþjónustu. Helst tengdist 
þörfin veitingarekstri; nefndir voru 
þrír þjónar og tveir kokkar. Þá nefndu 
tvö fyrirtæki vöntun á starfsfólki með 
menntun í ferðaþjónustufræðum og 
eitt fyrirtæki taldi sig hafa þörf fyrir 
leiðsögumann. Alls nefndu fyrirtækin 
þörf fyrir starfsfólk með háskóla-
menntun átta sinnum. Fimm aðilar 
nefndu almenna háskólamenntun án 
sérstakrar sérhæfingar. Einn þátttak-

andi nefndi vöntun á starfsmanni með 
doktorsgráðu, annar nefndi embætt-
ispróf og sá þriðji nefndi menntun á 
sviði minjavörslu. 

Mörg fyrirtæki nefndu þörf á fólki 
með menntun á heilbrigðissviði en þrjú 
fyrirtæki nefndu þörf fyrir starfsfólk 
með þroskaþjálfamenntun. Eitt fyr-
irtæki hafði þörf fyrir starfsfólk með 
menntun í iðjuþjálfun, annað nefndi 
hjúkrunarfræðing og þriðja lyfjatækni. 
Þá kom einnig fram þörf fyrir sérhæfða 
heilbrigðismenntun. 

Skortur á búfræðingum
Fjögur fyrirtæki vantaði búfræðinga. 
Tvisvar var almenn búfræðimenntun 
nefnd auk þess sem tveir aðilar nefndu 
vöntun á starfsfólki með menntun í 
skógfræðum og í reiðmennsku. Þá 
kom fram þörf fyrir þekkingu á sviði 
markaðsmála. Tvö fyrirtæki vantaði 
fólk með menntun í markaðsfræðum 
og eitt fyrirtæki í sölu- og markaðs-
málum. Einnig voru þrjú fyrirtæki sem 
höfðu þörf fyrir menntað starfsfólk á 
sviði viðskipta- og tölvufræði. Tvö 
þeirra vantaði starfsfólk með versl-
unarpróf og eitt fyrirtæki aðila með 
tölvu- og bókhaldsmenntun. Auk þess 
höfðu þrjú fyrirtæki þörf fyrir starfs-
fólk með raungreinamenntun. Eitt 
fyrirtæki vantaði aðila með líffræði-
menntun, annað fyrirtæki vantaði 
sjávarlíffræðinga og það þriðja aðila 
með almenna raungreinamenntun. Þá 
nefndu fyrirtækin þörf fyrir starfsfólk 
með þjónustumenntun, meirapróf og 
góða tungumálakunnáttu. 

Leiðtogadagur í leikskólunum 
Uglukletti og Klettaborg
Síðasta vetrardag, 22. apríl sl., var 

haldinn leiðtogadagur í leik-
skólunum Uglukletti og Kletta-

borg í Borgarnesi. Fjölmargir lögðu 
leið sína í leikskólana þennan dag þar 
sem þeim var sýnd leiðtogafærni barn-
anna, 7 venjur þeirra sem skara fram 
úr og margt fleira. Markmiðið með 
leiðtogadeginum var að efla börnin og 
gefa þeim tækifæri til að nýta þá reynslu 
sem þau hafa öðlast frá hugmyndafræði 
Leiðtogans í mér. Gestunum var skipt 
í fjóra hópa eftir litum en börnin voru 
búin að velja sér leiðtogahlutverk sem 
hvert og eitt krefst þess að þau hafi trú 
á sjálfum sér og taka af skarið. Börnin 
kynntu síðan fyrir gestunum þann efni-
við og verkefni sem þau voru að fást við 
á hverju svæði. 

Börnin höfðu sjálf skipulagt daginn 
með góðum stuðningi starfsfólks. Í öllu 
þessu ferli er haft að leiðarljósi að við 
erum öll einstök og hvert og eitt okkar 

þarf að hugsa um sína heilsu, hvort sem 
það er andlega eða líkamlega. Þannig 
verður við besta útgáfan af sjálfum 
okkur. 

Gestir boðnir velkomnir í Klettaborg. 

Verkefni kynnt á Uglukletti sem fjallar um baráttu gegn einelti. 

Framhald af forsíðu

Málað á Uglukletti. listamenn fram-
tíðarinnar? 

Barn á Klettaborg vandar vel til 
verka. 
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HVALUR HF.

Snæfellsbær
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Keppendur Sundfélags 
Akraness unnu 
til verðlauna á ÍM50
Fyrir nokkru fór fram Íslands-

meistaramótið í 50m laug í 
sundi en mótið var haldið í 

innilauginni í Laugardalslaug og tóku 
níu þátttakendur frá Sundfélagi Akra-
ness þátt. Keppendur SA voru Atli 
Vikar Ingimundarson, Ágúst Júlíusson, 
Brynhildur Traustadóttir, Droplaug 
María Hafliðadóttir, Eyrún Sigþórs-
dóttir, Patrekur Björgvinsson, Sólrún 
Sigþórsdóttir, Sævar Berg Sigurðsson 
og Una Lára Lárusdóttir. 

Ágúst Júlíusson varði Íslandsmeist-
aratitilinn í 50m flugsundi í langri 
braut og vann aftur titilinn í 100m 
flugsundi, hann varð því tvöfaldur 
Íslandsmeistari á mótinu. Ágúst setti 
einnig tvö Akranesmet en þau voru sett 
í 50m flugsundi og 100m skriðsundi 
þar sem hann endaði í 5. sæti. Sævar 
Berg Sigurðsson heldur áfram að bæta 
sig. Í 100m bringusundi þar sem hann 
bætti sig um heilar 3 sekúndur og vann 
til bronsverðlaun. Sævar vann einnig 
bronsverðlaun í 200m bringusundi 
í harðri keppni um silfurverðlaun. 
Hann bætti sig um 7 sekúndur í þessari 
grein. Sævar varð síðan fjórði í 50m 
bringusundi, aðeins 0,2sek frá bronsi. 
Boðsundssveit karla stóð sig mjög vel 
í 4x100m fjórsundi og fékk bronsverð-
laun. Sveitina skipuðu þeir Patrekur 
Björgvinsson sem synti baksund, Sævar 
Berg Sigurðsson sem synti bringusund, 
Ágúst Júlíusson sem synti flugsund og 
Atli Vikar Ingimundarson sem synti 
skriðsund. 

Á mótinu voru sett tvö Akranesmet 
í blönduðum boðsundum. Þau sem 
syntu 4x50m skriðsund eru Ágúst 

Júlíusson, Una Lára Lárusdóttir, Sól-
rún Sigþórsdóttir og Atli Vikar Ingi-
mundarson. Boðsundssveitin sem synti 
4x50m fjórsund var skipuð Unu Láru 
Lárusdóttur, Sævari Berg Sigurðssyni, 
Ágústi Júlíussyni og Sólrúnu Sigþórs-
dóttur. Þegar horft er til fjölda úrslita-
sunda og verðlauna á Íslandsmeist-
aramótum í langri braut eftir síðustu 
kynslóðaskipti í sundinu hjá SA sjást 
fínar bætingar. Árið 2015 voru níu 
úrslitasund og 5 verðlaun. Árið 2014 
voru átta úrslitasund og 3 verðlaun og 
árið 2013 voru tvö úrslitasund og engin 
verðlaun. 

Ágúst Júlíusson með gull fyrir 100m 
flugsund og Sævar Berg Sigurðsson 
með brons fyrir 100m bringusund. 

í 50 metra bringusundi karla varð 
Sævar Berg Sigurðsson í 4. sæti og í 
100m bringusundi vann hann brons-
verðlaun. Sævar Berg vann einnig 
bronsverðlaun í 200m bringusundi.

Körfubolti kvenna: 

Snæfell Íslandsmeistari
Snæfell vann Keflavík 81-80 í þriðja 

leik liðanna um Íslandsmeistara-
titilinn í körfubolta kvenna og þar 

með rimmuna 3-0. Síðustu mínútur 
þessa þriðja leiks voru afar spennandi 
þar sem Keflvíkingar höfðu stöðugt 
verið að draga á forskot Snæfells, en 
í hálfleik var staðan 45: 35. Í lokin var 

munurinn aðeins eitt stig. Lokamínútan 
var afar spennandi. Kristen McCarthy 
sendi boltann beint í hendur and-
stæðingsins þegar um 8 sekúndur 
voru eftir og Keflvíkingar brunuðu í 
sókn en skot þeirra var varið og Gunn-
hildur Gunnarsdóttir náði frákastinu 
og Snæfellingar héldu boltanum til loka 

leiksins, og Íslandsmeistaratitillinn var 
þeirra. Til hamingju Snæfell!

Stigahæst í liði Snæfells var Kristen 
Denise McCarthy með 24 stig, 6 frá-
köst, 5 stoðsendingar og 3 varin skot 
en í liði Keflavíkur var Sara Rún Hin-
riksdóttir stigahæst með 31 stig og 6 
fráköst. 

Nunnurnar í Stykkishólmi létu sig ekki vanta á leikinn í 
Keflavík og voru að vonum einnig mættar í þriðja leikinn 
í Stykkishólmi.

Kirsten Denise McCarthy hefur verið Snæfellingunum afar 
drjúg og hennar frammistaða í leikjum vetrarins hefur 
ekki síst skilað íslandsmeistaratitlinum. 

Hildur Sigurðardóttir, fyrirliði Snæfellsliðsins, hefur átt 
frábæran leik í vetur og verið langbesti leikstjórnandinn í 
deildinni, á því er ekki andartaks vafi. Hún skoraði 12 stig í 
þessum úrslitaleik og tók 12 fráköst, mun meira en nokkur 
annar leikmaður. Við hlið hennar er Keflvíkingurinn Birna 
Ingibjörg Valgarðsdóttir sem einnig er að leggja skóna á 
hilluna eftir langan og farsælan feril.

Frá öðrum leik Snæfells og Keflavíkur sem fram fór í 
Keflavík. Gunnhildur átti þar góðan leik eins og í síðasta 
leiknum í Hólminum.

ÍA spáð 10. sætinu 
í PEPSI-deild karla
Á þriðjudag var birt spá fyr-

irliða og forráðamanna 
knattspyrnuliða efstu deildar 

karla í knattspyru, PEPSI-deildar karla, 
og var það gert í Ölgerðinni. Skaga-
menn leika nú aftur í efstu deild kakrla 
eftir nokkurt hlé og er þeim spáð 10. 
sætinu, eða einu sæti ofan við fallsæti. 
Spáin er þannig: 

• FH 416 stig
• Stjarnan 373 stig

• KR 348 stig
• Breiðablik 331 stig
• Valur 257 stig
• Vík ingur 242 stig
• Fylkir 228 stig 
• Keflavík 189 stig
• Fjölnir 116 stig
• ÍA 108 stig
• ÍBV 107 stig
• Leiknir 93 stig

Þessir þjálfarar sem allir eru uppaldir á Akranesi, þjálfa allir lið í efstu deild 
karla. F.v. Haraldur Ingólfsson íA, Bjarni Guðjónsson Kr, Gunnlaugur Jónsson 
íA, Jóhannes Þór Harðarson íBV og Guðjón Þórðarson Víkingi.



Ford Focus er Íslendingum kunnur fyrir framúrskarandi gæði, 
frábæra aksturseiginleika og hagkvæmni í rekstri. Nú er kominn 
nýr Ford Focus sem hefur verið endurhannaður bæði að innan og 
utan. Fjöðrunin er jafnframt ný, staðalbúnaðurinn mikill og hann er 
fáanlegur með tveimur nýjum og spennandi vélum. 

Skiljanlega mest 
     seldi bíll heims

FORD FOCUS

FR
Á 3.290.000KR.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

Viltu vita meira um Ford Focus? 
Nýja kynslóð Ford Focus státar af fjölmörgum tækninýjungum. Þar má nefna Torque Vectoring Control sem tryggir akstursánægju þína. Eins má nefna endurbætta Bílastæðaaðstoð (aukabúnaður) sem nú leggur bæði í stæði sem 
eru samhliða og þvert á akstursstefnu. Að auki er nú fáanlegt GPS leiðsögukerfi með Íslandskorti. Ford Focus er jafnframt eini bíllinn sem hefur hlotið fjögur öryggisverðlaun frá Euro NCAP. Nýi Ford Focus hlaut einnig titilinn „Besti bíllinn“ í flokki 
meðalstórra fjölskyldubíla eftir að hafa fengið fullt hús stiga í öryggis- og árekstraprófunum Euro NCAP. Focus er fáanlegur með Ford EcoBoost vélinni sem hefur hlotið titilinn vél ársins (International Engine of the Year) þrjú ár í röð. 

Ford Focus 5 dyra/station, EcoBoost bensín 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,7/4,8 l/100 km. CO2 losun 108/110 g/km. 
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

ford.is

Fréttablaðið birti bíladóm um nýjan Ford Focus og niðurstaðan er 
einföld: „Ford Focus hefur lengi verið mjög góður bíll og góð kaup. 
Nú er hann bara orðinn enn þá betri og fæst samt á góðu verði“. 

Komdu og prófaðu mest selda bíl í heimi.

NÝR FORD FOCUS

“
  - bílablaðamaður Fréttablaðsins

”
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