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Mitt á milli Reykjavíkur og Akureyrar

Opið allt árið
Sumarhús með heitum pottum 
og mismunandi stærðir húsa

Stutt í alla þjónustu verslun  
sund, veitingar og söfn

Perla norðursins Hrútey við hlið 
sumarhúsanna mikið fuglalíf
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„Við höfum farið í yfir 700 ferðir 
síðan við byrjuðum og aðeins í 
tvö skipti ekki séð sel þannig að 
við segjum óhikað að farþegar 
okkar komi til með að sjá seli. 
Ásókn í að skoða seli er alltaf að 
aukast og við höfum tvöfaldað 
farþegafjöldann milli ára síðan 
við byrjuðum,“ segir Kjartan 
Sveinsson hjá Selasiglingum ehf. 
á Hvammstanga. Fyrirtækið er á 
sínu fimmta starfsári og hefur 
yfir að ráða 30 tonna eikarbát í 
skoðunarferðirnar en hann tekur 
30 farþega. Ásamt Kjartani eru 
eigendur fyrirtækisins þau Eð-
vald Daníelsson, Sigurbjörg B. 
Sölvadóttir og Anna María Elías-
dóttir. 

„Við gefum okkur út fyrir 
sela- og náttúruskoðun þar sem 
selirnir eru í aðalhlutverki. En 
einnig er mjög fjölbreytt fuglalíf 
á Miðfirði.“ segir Kjartan. 

Selir eru hópsálir
Siglt er frá Hvammstanga og tek-
ur hver ferð um klukkutíma og 
þrjú korter. Siglt er að ströndinni 
við vestanverðan Miðfjörð þar 
sem urtur halda sig með kópa 
sína í látrum en bændur sem 
land eiga að sjónum hafa friðað 

fjöruna og verður selurinn því 
ekki fyrir neinum ágangi frá 
landi. „Selirnir eru orðnir mjög 
vanir bátnum og við komumst 
mjög nálægt þeim og þannig 
gefst farþegum gott tækifæri til 
að virða þá fyrir sér og taka 
myndir. Þetta er mikil upplifun 
fyrir farþegana. Selir eru miklar 
hópsálir og við höfum á þessum 
árum lært heilmikið um ganginn 
í tilveru þeirra,“ segir Kjartan.

Siglingar hefjast hjá fyrirtæk-
inu um miðjan maímánuð en á 
þeim tíma eru urturnar að kæpa. 
Þær eru með kópana í fóstri í 
um sex vikur og uppeldið er 
strangt. Vaxtarhraði kópanna á 
þessum tíma er mikill. „Síðan 
gerist það að urturnar hreinlega 
yfirgefa kópana og þeir verða að 
bjarga sér upp á eigin spýtur. 
Þær bókstaflega bíta þá undan 
sér af hörku en skilja þá eftir á 
stað hér í firðinum þar sem þeir 
hafa gott aðgengi að æti og eru í 
góðu yfirlæti. Það er oft mikil 
skemmtun að vera á bátnum í 
návígi við þetta „barnaheimili“ á 
sumrin því kóparnir eru óttalegir 
óvitar, synda upp að bátnum og 
eru með alls kyns uppátæki. Urt-
urnar færa sig aftur á móti hér út 

með firðinum og við getum 
fylgst þar með fengitímanum og 
þeirri miklu baráttu sem er hjá 
brimlunum um urtuhópana,“ 
segir Kjartan. 

Best að skoða selinn á sjó
Miðfjörðurinn hentar afar vel til 
skoðunarferða af þessu tagi. 
Mikið er af sel og þar sem skoð-
unarsvæðið er innfjarðar segir 
Kjartan að alla jafna sé mjög gott 
í sjóinn og lítil alda. „Það er 
hægt að sjá seli víða frá landi en 
vilji fólk skoða þessi dýr í návígi 
þá er besta leiðin til þess að 
koma í þessar ferðir,“ segir hann. 

Selasiglingar fara þrjár ferðir á 
dag yfir sumartímann, þ.e. kl. 10, 
13 og 16.

sealwatching.is

Komast má á sjó mjög nálægt selunum og virða þessar skemmtilegu skepnur fyrir sér. 

Brimill, eikarbátur Selasiglinga ehf. á Hvammstanga. 

Selasiglingar ehf. á Hvammstanga: 

Upplifun að vera 
í návígi við selina 

Þingeyrakirkja í Austur-Húna-
vatnssýslu er meðal glæsilegustu 
kirkna landsins. Þingeyrar var 
áður höfuðból og þingstaður 
Húnaþings, líkt og nafnið bendir 
til, en fyrsta klaustrið á Íslandi 
var stofnað á Þingeyrum árið 
1133. Síðar voru rituð mikil bók-
menntaverk á staðnum, kon-
ungasögur og guðfræðileg rit 
þýdd og nokkrar Íslendingasög-
ur ritaðar þar. 

Kirkjan var vígð árið 1877 og 
lét Ásgeir Einarsson, bóndi og 
alþingismaður reisa hana en til 
verksins réð hann Sverri Run-
ólfsson, færasta steinhöggvara 
landsins. Grjótið var tekið í Ás-
bjarnarnesbjörgum og dregið á 
sleðum yfir ísilagt hópið, um 8 
km leið. Kirkjan er byggð í róm-
verskum stíl og tekur 100 manns 
í sæti. Hvelfing hennar er boga-
dregin og blámáluð, prýdd yfir 
1000 gylltum stjörnum en í 
gluggum kirkjunnar eru einnig 
um 1000 gler. 

Þingeyrakirkja er ríkulega bú-
in gömlum og merkum munum. 
Má þar nefna altaristöflu frá 15. 
öld sem keypt var í Englandi, 
mikið skreyttan predikunarstól 
sem talinn er hollenskur að 

uppruna, kaleik, altærisklæði, 
róðukross og koparstjaka – allt 
muni sem eiga sér nokkur 
hundruð ára sögu. 

Opið er í Þingeyrakirkju alla 
daga kl. 10-17 frá 1. júní til 31. 

ágúst og fá gestir leiðsögn um 
kirkjuna gegn gjaldi. Við kirkj-
una er þjónustuhús þar sem selt 
er kaffi og sýningar eru uppi yfir 
sumarmánuðina.

Þingeyrakirkja.

Merk kirkja og kirkju-
munir á Þingeyrum
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Við bjóðum þér dekk á betra verði
stærð   verð frá:
175/70R13  7.885
175/65R14  7.978
185/65R14  8.397
185/65R15  9.492
195/65R15  9.966

stærð   verð frá:
205/55R16  10.910
215/65R16  14.312
225/45R17  14.844
235/65R17  19.612
235/60R18  21.168

VERÐDÆMI
staðgreiðsluverð pr stk.

þú getur keypt dekkin á dekkjahollin.is
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Sjómannadagurinn haldinn 
hátíðlegur í 77. sinn
Sjómannadagurinn er fyrsti sunnu-

dagurinn í júní ár hvert, nema ef 
hvítasunnu ber upp á þann dag, þá 

er hann næsti sunnudagur þar á eftir. Hann 
er hátíðisdagur allra sjómanna. Dagurinn 
var fyrst haldinn hátíðlegur þann 6. júní 
árið 1938 í Reykjavík og á Ísafirði en frá 
upphafi 20. aldar tíðkaðist að halda sér-
stakar sjómannamessur í kirkjum áður 
en þilskipin héldu til veiða eftir vetrar-
lægi, sem var yfirleitt 3. eða 4. sunnudag 
eftir þrettánda. Árið 1987 var dagurinn 
lögskipaður frídagur sjómanna. Í ár er 
sjómannadagurinn haldinn hátíðlegur 
sunnudaginn 7. júní. 

Sjómannadagurinn er sameiningartákn 
sjómannastéttarinnar, hann er eins og viti, 
sem sendir ljósgeisla út i dimma nóttina, 
og minnir sjómenn á að standa saman um 
málefni sín. Þótt kaupgjalds- og kjaramálin 
skipi að jafnaði stóran sess, þá hefur félags-
starfsemin beinst inn á önnur og fleiri svið. 
Sjómenn eru í dag án samninga og ekkert 
bendir til þess að samið verði á næstunni. 
Sjómannadagurinn er haldinn hátíðlegur 
í útgerðarbænum Ólafsvík á hverju ári og 
fara hátíðarhöldin venjulega fram í sjó-
mannagarðinum. Þar verður væntanlega 
lagður blómsveigur að styttu sjómanna og 
sjómenn heiðraðir. 

Sjómannadagurinn í Stykkishólmi 

hefur jafnan hafist með því að sjómenn 
ganga í skrúðgöngu til kirkju og þar 
haldin sjómannamessa. Aldnir sjómenn 
eru heiðraðir og við höfnina fer fram ein-
hver dagskrá, t.d. kappróður, koddaslagur, 

stakkasund, sigling og söngur karlakórsins 
Kára. Sl. þriðjudag hlaut smábátahöfnin í 
Stykkishólmi umhverfisviðurkenninguna 
Bláfánann sem Landvernd afhendir. Til 
hamingju með daginn, sjómenn!

Minnisvarði um drukknaða sjómenn var vígður 1996 við Stykkishólmshöfn af Þóru 
Halldórsdóttur, en maður hennar, Gísli Kristjánsson, drukknaði 1994.
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PRO•STAMINUS
ÖFLUGT NÁTTÚRULEGT EFNI FYRIR KARLMENN

Pissar þú oft á 
nóttunni?
Er bunan orðin 
kraftlítil?

PRO•STAMINUS er spennandi nýjung 
sem er fyrst og fremst ætluð karlmönnum 
sem hafa einkenni  góðkynja stækkunar á 
blöðruhálskirtli sem getur valdið 
vandræðum við þvaglát.

PRO•STAMINUS fæst í flestum apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaða
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20%
afsláttur

Íbúafundur var haldinn 
um stækkun fiskþurrk-
unar á Breiðinni
Í marsmánuði sl. var ákveðið að 

halda íbúafund á Akranesi með 
HB Granda vegna beiðni þeirra 

um stækkun á starfsemi fiskþurrk-
unar á Breið. Fundurinn var haldinn 
sl. þriðjudag í Tónbergi, sal Tónlist-
arskóla Akraness, og var fjölsóttur. Á 
fundinum kynnti Einar Brandsson, 
formaður skipulags- og umhverfis-
ráðs, kynna skipulagsmál á Breiðinni, 
Vilhjálmur Vilhjálmsson, forstjóri 
HB Granda, kynnti fyrirætlanir fyr-
irtækisins á Akranesi og þar með talið 
fyrirhugaða stækkun Laugafisks, full-
trúar frá VSÓ fóru yfir efni skýrslu 
um áhrif fyrirhugaðar stækkunar 
með tilliti til lyktarmengunar og 
fulltrúi frá samtökunum Betri byggð 
kynnti sín sjónarmið. Með þessum 
fundi tekur bæjarstjórn Akraness 

mjög lýðræðislega stefnu gagnvart 
íbúunum hvað varðar skipulagsmál, 
allt málið er uppi á borðinu öllum til 
upplýsingar. 

Fiskþurrkun er aldargömul fiskverk-
unaraðferð sem ekki má verða út-
dauða þrátt fyrir alla tækniþróun.

Gengi fyrirtækja á Vesturlandi: 

Betri þátttaka í könnun meðal
fyrirtækja eykur áreiðanleikann
Fyrirtæki á Vesturlandi virðast 

standa nokkuð vel samkvæmt 
könnun sem gerð var meðal 

fyrirtækja á Vesturlandi og greint var 
frá í síðustu Glefsu, riti Sambands 
sveitarfélaga á Vesturlandi. Staðan er 
hlutfallslega best á Akranesi og í Hval-
firði þegar horft er til allra mælikvarða: 

EBITDA sem og hagnaðar bæði til 
skemmri og lengri tíma. Þetta er við-
snúningur frá könnuninni í fyrra þar 
sem fyrirtæki í Dölunum komu áber-
andi best út. Í raun koma öll svæðin 
verr út í þessari könnun nema fyrir-
tækin á Akranesi og í Hvalfirði. Það 
verður trúlega rakið til þess að fyrir-

tæki í landbúnaði og útgerð smábáta 
voru ekki nógu mörg í fyrra. Við það, 
sem og vegna betri þátttöku almennt, 
virðist afkoman versna þar sem vigt 
þessara fyrirtækja er allnokkur eins 
og í Dölunum, Borgarfirði og á Snæ-
fellsnesi. Betri afkoma á Akranesi og í 
Hvalfirði er sennilega vísbending um 

að afkoma fyrirtækja sé almennt að 
lagast um land allt þar sem atvinnu-
greinaskipting þátttakenda breyttist 
ekki mikið á því svæði. 

Fiskvinnsla kom best út
Frekari tölfræðigreining á svörum við 
spurningunum leiddi í ljós að fisk-

vinnsla virðist koma best út, hvort sem 
litið er til lengri eða skemmri tíma. En 
þá ber að hafa í huga að fiskvinnsla á 
Vesturlandi telst yfirleitt til blandaðrar 
útgerðar – þ. e. fyrirtæki sem byggja 
bæði á fiskvinnslu og bátaútgerð – og 
því mikill minnihluti fiskverkenda sem 
ekki rekur báta að auki. 

Rækjuveiði leyfð við Snæfellsnes
Lokið er árlegri stofnmælingu 

Hafrannsóknastofnunar á rækju 
við Snæfellsnes en mælingin fór 

fram á Dröfn RE-35 á tímabilinu 22. til 
26. apríl sl. Eitt helsta markmið leið-
angursins var að meta stofnstærð rækju 
á svæðinu og kanna fiskgengd á svæð-
inu. Könnunin leiddi í ljós að ástand 
rækjustofnsins á svæðinu er ágætt og 
mældist stofnvísitalan yfir meðallagi. 
Stærð rækju í Breiðafirði var 123 stk/kg 
en hún taldist 167 stk/kg í Kolluál og 
eru þetta svipaðar talningar og fengust í 
stofnmælingu árið 2014. Meira mældist 
af rækju í Breiðafirði en í fyrra. Lítið 
var af fiski á slóðinni. 

Veiða má 700 tonn  
til 15. mars 2016
Á grundvelli niðurstaðna úr nýaf-
staðinni stofnmælingu hefur Haf-
rannsóknastofnun lagt til að leyfðar 
verði veiðar á 700 tonnum af rækju á 
svæðinu við Snæfellsnes á tímabilinu 
1. maí 2015 til 15. mars 2016. Heildarstofnvísitala rækju.

Stuttar Vesturlandsfréttir
Reynt að ná niður  
kostnaði við Skagastaði
Á fundi bæjarráðs Akraness var tekinn 
fyrir fundargerð Velferðar- og mann-
réttindaráðs um starfsemi Skagastaða 
og þar bókað; Velferðar- og mann-
réttindaráð samþykkir fyrir sitt leyti 
að samningur Akraneskaupstaðar við 
Vinnumálastofnun á Vesturlandi frá 15. 
janúar 2014 verði efndur. Samningur-
inn gildir til 31. desember 2015. Ráðið 
vísar erindinu til bæjarráðs þar sem 
það felur í sér um 1,8 miljónir króna 
útgjöld umfram samþykkta fjárhags-
áætlun. Ráðið leggur til að verkefnis-
stjóra verði falið að vinna að tillögum 
að framtíðarsýn varðandi virkniúrræði 
fyrir fólk sem nýtur fjárhagsaðstoðar. 
Bæjarráð samþykkir erindið en leggur 
áherslu á að leitað verði allra leiða til 
að ná niður kostnaði vegna starfsemi 

Skagastaða, til dæmis með tilfærslu 
starfa innan Akraneskaupstaðar. Fjár-
hæðinni verður ráðstafað af liðnum 
önnur aðkeypt vinna 20830-4990.

Lækkun og niðurfelling 
fasteignaskatts
Bæjarráð Akraness hefur samþykkt 
reglur 2015 um lækkun og niður-
fellingu fasteignaskatts tekjulágra 
elli- og örorkulífeyrisþega. Bæjarráð  
samþykkti að gildandi viðmiðunar-
fjárhæðir vegna lækkunar og niður-
fellingar fasteignaskatts tekjulágra 
elli- og örorkulífeyrisþega árið 2015 
verði þannig að hjá einstaklingum með 
tekjur allt að kr. 2.817.000 verði 100% 
niðurfelling á fasteignaskatti. Niður-
fellingin lækki hlutfallslega með hækk-
andi tekjum og falli niður ef tekjur 
fara yfir kr. 3.900.000. Hjá hjónum/

sambýlingum með tekjur allt að kr. 
3.945.000 verði 100% niðurfelling á 
fasteignaskatti. Niðurfelling lækki hlut-
fallslega með hækkandi tekjum og falli 
niður ef tekjur fara yfir kr. 5.459.000. 
Reglunum var vísað til endanlegra af-
greiðslu bæjarstjórnar Akraess.

Ljúfmetismarkaður í 
Stykkishólmi
Theódóra Mattíasdóttir og Sara Hjör-
leifsdóttir hafa sótt um stöðuleyfi 
fyrir Ljúfmetismarkað. Markaðurinn 
verður haldinn laugardaganna 6. júní 
og 25. júlí. Veitingamönnum og mat-
vælaframleiðendum verður boðið að 
kynna sína vöru og selja. Með umsókn-
inni er afstöðumynd. Skipulags- og 
byggingarnefnd hefur samþykkt að vísa 
erindinu til umsagnar í hafnarstjórn 
Stykkishólmsbæjar.



STUNDUM VILL MAÐUR BARA KLASSÍK.
ÞÁ ER TÍMI FYRIR SÍGILT SÚKKULAÐI.
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 6.400 EINTÖKUM Í ALLAR ÍBÚÐIR Á AKRANESI, 
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Á HELSTU ÞÉTTBÝLISSTÖÐUM Á VESTURLANDI

Ferðaþjónusta er að verða stöðugt mikilvægari atvinnugrein fyrir lands-
menn, talið að allt að 1,3 milljónir ferðmanna komi til landsins á þessu 
herrans ári 2015 og þar er Vesturland svo sannarlega ekki undanskilið. En 

gera ferðaþjónustuaðilar á Vesturlandi nóg til þess að fá eðlilegan og sanngjarnan 
hlut af þeim tekjum sem koma af ferðaþjónustu? Ég dreg það í efa, auglýsingar 
sjást sjaldan vegna þess að gert er m.a. ráð fyrir því að allir þekki hvar hægt er að 
fá tölvutækar upplýsingar um hvaðeina sem áhugavert er á Vesturlandi. En vita 
allir hvar þessar upplýsingar að fá annars staðar en á upplýsingastofum ferða-
mála í prentuðu formi? Draga má það í nokkurn efa. Hvar fást t.d. upplýsingar 
um Djúpalónssand eða hvar þann merka stað er yfirleitt að finna? Staðir eins 
og Akranes hafa þar orðið nokkuð útundan, enda aka flestir ferðalangar sem 
koma um Hvalfjarðargöngin beint upp í Borgarfjörð eða leggja leið sína út á 
Snæfellsnes til þess að njóta þeirra náttúruperla sem þar er að finna, s.s. Dritvík, 
Arnarstapa, Græna lónið í Staðarsveit og fleiri. Á Akranesi, Borgarnesi og víðar 
eru merkileg söfn sem full ástæða er til að beina athygli ferðamanna í auknu 
mæli að. Fyrir nokkrum árum kom út skýrsla á vegum Sambands sveitarfélaga 
á Vesturlandi sem Torfi Jóhannesson á allan heiður að, en þar er fjallað um 
stöðu ferðaþjónustu á Vesturlandi. Þar kemur m.a. fram þrátt fyrir allt að nánast 
allir aðspurðra tengja Borgarfjörð og Snæfellsnes við náttúruperlur, sögustaði 
frá Söguöld og áhugaverða afþreyingu. Hins vegar stendur Vesturland ekki vel 
að vígi hvað varðar úrval veitingastaða, en á þeim 6 árum sem liðin eru síðan 
skýrslan kom út kann sú staða eitthvað að hafa batnað, en betur má ef duga 
skal. Gistirýmum hefur eitthvað fjölgað, m.a. í Ólafsvík.  Það að loka mörgum 
veitingastöðum hins vegar kl. 18.00 á daginn, jafnvel þótt ekki sé um háanna-
tíma í ferðaþjónustu að ræða, gengur einfaldlega ekki, svangur ferðamaður ber 
ólíklega slíku byggðarlagi vel söguna. Niðurstöður skýrslunnar sýndu líka að 
ímynd Akraness og Hvalfjarðar er veik og fólk utan Vesturlands virðist almennt 
ekki hafa vitneskju um framboð þjónustu eða áhugaverða staði á þessu svæði. 
Er t.d. hægt að fá gistingu í Hvalfjarðarsveit, og þá hvar?

Í skýrslunni var engin tilraun gerð til að bera Vesturland saman við önnur 
landsvæði. Engu að síður ætti að vera ljóst að ákveðnir hlutar Vesturlands hafa 
mjög skýra ímynd í hugum fólks þegar spurt er um náttúruperlur, afþreyingu 
og sögustaði. Ferðaþjónustuaðilar á Vesturlandi hafa síðustu árin unnið mikið 
með sögutengingar í sinni markaðssetningu, en það er ekki gott eingöngu, er 
of einhæft. Langt er síðan Snorrastofa í Reykholti fór að byggja ofan á arfleið 
Snorra Sturlusonar en í kjölfarið hafa fylgt staðir eins og Landnámssetur í 
Borgarnesi og Eiríksstaðir í Dölum, en trauðla fleiri. Áhersla á náttúrlega 
ferðaþjónustu hefur ávallt verið til staðar á Vesturlandi og þar gegnir Þjóð-
garðurinn Snæfellsjökull lykilhlutverki. Mikil tækifæri felast í því að kynna 
fyrir ferðamönnum ýmsar vannýttar náttúruperlur en ákveðnar ógnanir felast 
jafn hliða í ofnýtingu einstakra staða. Íslensk náttúra er mjög viðkvæm og ef 
vinsælir staðir eru ekki „byggðir upp” með hliðsjón af þeim fjölda ferðamanna 
sem sækir þá heim er hætt við varanlegum skemmdum. Af annarri sérstöðu 
Vesturlands má nefna margar góðar lax - og silungsveiðiár, úrval gönguleiða, 
mikinn fjölda sumarhúsa sem eru þó flest í eigu stéttarfélaga og gott aðgengi 
að hálendi Íslands og þar munu ísgöng í Langjökli verða sterkur segull og koma 
einnig ferðaþjónustu í uppsveitum Borgarfjarðar að góðum notum. Tilkoma 
Markaðsstofu Vesturlands hefur beint markaðsstarfi ferðaþjónustunnar á Vest-
urlandi í einn farveg. Þannig hefur verið skapaður öflugur grunnur að frekara 
þróunarstarfi í greininni. Starfsemi Markaðsstofnunnar hefur lyft grettistaki í 
kynningu á möguleikum í ferðaþjónustu á Vesturlandi, og þar á skýrsla Torfa 
Jóhannessonar stóran þátt. Náttúrutengd ferðaþjónusta mun að sjálfsögðu 
áfram eiga sinn sess á Vesturlandi en líklega verður lögð aukin áhersla á þróun 
afþreyingar sem byggir á menningu og sögu svæðisins auk allra þeirra bæjarhá-
tíða sem boðið er upp á um allt Vesturland. Þar eru enn mörg ónýtt tækifæri. 
Grunngerð ferðaþjónustunnar á Vesturlandi er sterk en mörg tækifæri felast í 
nýsköpun á sviði afþreyingarþjónustu ásamt áframhaldandi markaðssetningu 
svæðisins. Góða ferð um Vesturland í sumar, njótið þessa frábæra landshluta 
sem þið, flestir lesendur Vesturlands búið í. Ferðalög á ekki alltaf að mæla í 
fjölda kílómetra, auk þess sem það er ekki eins þreytandi.

Geir A. Guðsteinsson ritstjóri

Auka þarf vægi 
ferðaþjónustu í 
atvinnulífi Vesturlands

Leiðari

Stuttar Vesturlandsfréttir

Landsbankinn hagnast um 
6,4 milljarða króna á fyrstu 
þremur mánuðum ársins
Afkoma Landsbankans var já-

kvæð um 6,4 milljarða króna 
eftir skatta fyrstu þrjá mánuði 

ársins 2015 en hagnaður á sama tímabili 
árið 2014 nam 4,3 milljörðum króna. 
Rekstrartekjur bankans hafa aukist sem 
skýrist að miklum hluta af auknum 
hagnaði af hlutabréfum á tímabilinu. 
Kostnaðarhlutfall lækkar umtalsvert, er 
48% á fyrstu þremur mánuðum ársins 
en var 72% á sama tímabili árið áður. 
Á grundvelli heimildar í lögum um 
fjármálafyrirtæki tók stjórn Fjármála-
eftirlitsins ákvörðun þann 29. mars s.l. 
sem fól í sér samruna Landsbankans 
við Sparisjóð Vestmannaeyja ses. en 
án skuldaskila og því birtast áhrif sam-
einingarinnar á rekstur ekki fyrr en í 6 
mánaða uppgjöri bankans. 

Steinþór Pálsson, bankastjóri segir 
að rekstur bankans hafi gengið vel það 
sem af er ári. Staða hans er áfram sterk 
og þrátt fyrir 24 milljarða arðgreiðslu 
er eigið fé bankans mjög hátt. Bæði út-
lán og innlán hafa aukist umtalsvert og 
sífellt fleiri eiga í viðskiptum við Lands-
bankann. Með sameiningu við Spari-
sjóð Vestmannaeyja fjölgar enn í hópi 
viðskiptavina en Landsbankinn er vel 
undir það búinn að taka á móti þeim. 

Þá fjölgar í hluthafahópi bankans sem 
er ánægjulegt. Viðamikilli stefnumótun 
til næstu fimm ára lauk á fyrsta árs-
fjórðungi en markmið stefnunnar er 
að tryggja arðsaman og hagkvæman 
rekstur til lengri tíma. Sýn bankans er 
áfram að vera til fyrirmyndar og að vera 
traustur samherji sinna viðskiptavina 
í fjármálum, að þeir hafi ávinning af 
viðskiptunum við bankann og það sé 
gagnkvæmt. Bankinn ætlar að vera 
hreyfiafl og starfa í sátt við umhverfið 
og samfélagið. 

Lausafjárstaðan sterk
Eigið fé bankans nam í lok mars um 
233,9 milljörðum króna og hefur það 
lækkað um 7% frá áramótum. Lækk-

unin skýrist af 24 milljarða króna arð-
greiðslu til hluthafa. Innlán viðskipta-
vina hafa aukist umtalsvert og eru 624 
milljarðar króna í lok mars 2015. Ný 
útlán til viðskiptavina á fyrsta ársfjórð-
ungi eru um 37 milljarðar króna, en 
að teknu tilliti til afborgana, virðis-
breytinga og fleiri þátta hækka heildar-
útlán um 17 milljarða króna á tímabil-
inu. Þar af um 7 milljarða króna vegna 
samruna við Sparisjóð Vestmannaeyja. 
Lausafjárstaða bankans er mjög sterk, 
bæði í erlendri mynt og í íslenskum 
krónum og vel yfir kröfum eftirlitsaðila. 
Heildarlausafjárstaða bankans, sem og 
lausafjárstaða bankans í erlendri mynt 
er jafnframt vel umfram lausafjárvið-
mið Seðlabankans. Gjaldeyrisjöfnuður 
bankans er í góðu horfi og eignir í er-
lendri mynt eru um 20 milljarðar króna 
umfram erlendar skuldir. 

Annað árið í röð valdi alþjóðlega 
fjármálatímaritið International Fin-
ance, Landsbankann besta bankann á 
Íslandi og taldi netbanka Landsbank-
ans besta netbankann. Nýr netbanki 
einstaklinga var tekinn í notkun í jan-
úar. Í febrúar var hann valinn besta 
þjónustusvæðið af dómnefnd Íslensku 
vefverðlaunanna. 

Norrænir ráðherrar tryggja fjöl-
miðla í almannaþágu til framtíðar
Norrænu menningarmálaráð-

herrarnir hafa með nýrri yf-
irlýsingu innsiglað formlegt 

samkomulag um að stuðla að því að 
norrænir fjölmiðlar sem reknir eru í 
almannaþágu muni áfram sinna því 
hlutverki sínu að efla lýðræðislega um-
ræðu og tryggja óháðan fréttaflutning 
á tímum stafrænna miðla. 

Yfirlýsingin kemur í kjölfar nor-
rænna þemaumræðna um fjölmiðla 
í almannaþágu, sem fram fóru í 
tengslum við fund Norrænu ráðherra-
nefndarinnar í Þórshöfn 12. og 13. maí, 
en fulltrúar fjölmiðla í almannaþágu 
á Norðurlöndum voru meðal þátttak-
enda. Marianne Jelved, menningar-
málaráðherra Danmerkur og formaður 
Norrænu ráðherranefndarinnar, hafði 
framsögu á fundinum og sagði m.a. : 
„Það er einstakt fyrirkomulag að reka 
fjölmiðla í almannaþágu eins og við 
gerum á Norðurlöndum. Við eigum 
að halda áfram að byggja á þessari hefð 
og standa vörð um hana, mitt í þeirri 

stafrænu þróun sem nú tröllríður öllu. 
Til að svo megi verða þurfum við að 
tryggja almenningi á Norðurlöndum 
óháðan fréttaflutning og gott fram-
boð frumlegrar og ögrandi gæðaum-
fjöllunar um málefni líðandi stundar, 
sem endurspeglar menningarleg og 
samfélagsleg gildi Norðurlanda. Það 

gleður mig að við skulum í dag hafa 
innsiglað samkomulag um þetta mark-
mið okkar.“

Yfirlýsingin snertir alla 
landsmenn
Fjölmiðlaneytendur hafa sífellt meira 
frelsi til að ákveða hvaða efni þeir vilja 
skoða og hvenær, sem vekur ýmsar 
spurningar um markmið og hlutverk 
fjölmiðla sem reknir eru í almanna-
þágu. Ráðherrarnir leggja því áherslu á 
að við stjórnun slíkra miðla verði tryggt 
að unnt sé að deila efninu, svo það 
verði aðgengilegt og gagnlegt öllum 
neytendum stafrænna fjölmiðla. Þetta 
sé sérlega mikilvægt með tilliti til barna 
og ungmenna, því þau séu framtíðin. 
Þetta á einnig við um fjölmiðla sem 
gefnir eru út á Vesturlandi. 

Ráðherrarnir hyggjast halda áfram 
að ræða fjölmiðla í almannaþágu á 
Norðurlöndum, stjórnun þeirra og 
hlutverk í hinu stafræna fjölmiðlaum-
hverfi. 

Marianne Jelved, mennningarmála-
ráðherra Danmerkur. 

Mynd: norden.org/Thomas Glahn.

Áskorun um að efla íbúa-
þróun á Hvanneyri
Á fundi byggðaráðs Borgabyggðar 
var lögð fram ályktun frá Íbúasam-
tökum Hvanneyrar og nágrennis. 
Í ályktuninni kemur meðal annars 
fram: ,,Íbúar Hvanneyrar og ná-
grennis telja mikilvægt að viðhalda 
grunnstoðunum til þess að efla íbúa-

þróun á svæðinu. Svo áframhaldandi 
íbúafjölgun verði á svæðinu teljum 
við mjög mikilvægt að grunnskóli sé 
á Hvanneyri. Skólinn er forsenda þess 
að fólk komi í sveitafélagið og velji 
Hvanneyri sem framtíðarheimili.“ 
Borgar Páll Bragason, Sólrún Halla 
Bjarnadóttir, Álfheiður Sverrisdóttir, 
Sigurður Guðmundsson, Birgitta 

Sigþórsdóttir og Þóra Geirlaug 
Bjartmarsdóttir fulltrúar frá íbúa-
samtökum Hvanneyrar og nágrennis 
komu á fundinn og lögðu fram 
undirskriftalista frá íbúum á starfs-
svæði Grunnskóla Borgarfjarðar þar 
sem skorað er á sveitarstjórn að halda 
starfsemi grunnskóla áfram á öllum 
stöðvum í núverandi mynd.



SKAFTÁRHREPPUR

Icelandair Hótel Klaustur www.icelandairhotels.is sími 487 4900

Nonna og Brynjuhús www.kiddasiggi.is sími 487 1446

Fjárhundasýning í Gröf www.sheepdog.is sími 865 5427

Sveitabragginn www.facebook.com/sveitabragginn sími 893 2115

Hrífunes Guesthouse www.hrifunesguesthouse.is sími 863 5540

Hótel Geirland og jeppaferðir www.geirland.is sími 487 4677

Skaftárstofa - upplýsingamiðstöð www.visitklaustur.is sími 487 4620

Íþróttamiðstöð og sundlaug á Kirkjubæjarklaustri www.visitklaustur.is sími 487 4656

Gistiheimilið Hvoll www.road201.is sími 487 4785

Hótel Laki - Efri Vík www.hotellaki.is sími 412 4600



Er gamla dúnsængin orðin slitin? 
Þarf hún að fá upplyftingu?Dúnþvottur

Við þvoum æðardún og skiptum um 
ver á gömlum dúnsængum. 
Setjum æðardún í dúnver.

Geymið auglýsinguna!

Morgunroði ehf. Sími 893-2928
Kárastaðir Borgarnes

6 28.  Maí  2015

Breytingar á 
skráningu .is léna
ISNIC vekur athygli á mikil-

vægi breytingu sem felur í sér 
aukið skráningaröryggi .is léna 

og setur um leið auknar skyldur á 
herðar rétthöfum .is-léna. Breytingin 
hefur þegar tekið gildi. 

Breytingin felst í því að nú hefur 
rétthafinn (eigandi léns) fengið sér-
stakan aðgang (NIC auðkenni) að 
skráningarkerfi ISNIC – til viðbótar 
við aðganginn sem aðeins svokall-
aður „tengiliður rétthafa“ hefur haft 
til þessa. Hingað til hefur aðeins 
tengiliður rétthafa (oftast rétthafinn 
sjálfur, eða umboðsmaður hans) 

getað umskráð lén. Sé rétthafinn 
með skráð netfang hjá ISNIC þarf 
eftirleiðis einnig samþykki hans fyrir 
umskráningu léns yfir á nýjan rétt-
hafa. Breytingin leggur meiri skyldur 
á herðar rétthöfum (eigendum) léna 
um leið og hún gerir umskráningu 
léns án þeirra vitundar torveldari og 
þar með einnig stuld á lénum. Með 
því að fletta léni upp í Whois skrá 
ISNIC má sjá notendanöfn (NIC 
auðkenni) tengiliða allra .is-léna, 
þ.m.t. notendanafn rétthafans. Allt 
að fimm NIC-auðkenni geta tengst 
einu léni. 

Leikskólarnir Andrabær og 
Hnoðraból með leiðtogadag
Í dag, fimmtudaginn 28. maí, er 

boðið til leiðtogadags í leik-
skólunum Andrabæ á Hvanneyri 

kl. 09.00 og Hnoðrabóli á Gríms-
stöðum skammt frá Reykholti kl. 
10.30 og nefnist það „Saman náum 
við lengra.“ Börnin og starfsfólk sýna 
þá gestum hvernig hefur verið unnið 

með venjurnar 7 og hvernig er þjálfuð 
leiðtogafærni út frá hugmyndafræði 
„Leiðtogans í mér.“ Börnin munu vera 
með uppákomur og leiða gesti um 
leikskólana. Svipuð uppákoma var 
fyrir nokkru á leikskólunum Uglu-
kletti og Klettaborg í Borgarnesi og 
vakti verðskuldaða athygli. 

Á Hvanneyri er öflugt menntasetur, Landbúnaðarháskóli íslands. Það dregur 
að sér ungt fólk sem margt hvert hefur hafið sambúð og fjölgað mannkyn-
inu. Það útheimtir öflugan og metnaðarfullan leikskóla eins og andrabær er.

Auður Inga Þorsteinsdóttir 
nýr framkvæmdastjóri UMFÍ
Auður Inga Þorsteinsdóttir 

hefur verið ráðinn nýr 
framkvæmdastjóri Ung-

mennafélags Íslands (UMFÍ) og 
tekur við starfinu frá og með 1. júní 
nk. Auður Inga er fædd árið 1978 og 
hefur undanfarin 9 ár verið fram-
kvæmdastjóri Íþróttafélagsins Gerplu 
í Kópavogi. Áður var hún deildar-
stjóri á tveimur leikskólum í Noregi 
og þar á undan gegndi hún starfi yf-
irþjálfara hjá Gerplu. Þá hefur Auður 
einnig þjálfað fimleika hjá Gerplu 
og hjá Kolbotn í Noregi. Auður Inga 
lauk B. Ed. gráðu frá Kennarahá-
skóla Íslands árið 2002 og útskrifast 
með MBA-gráðu frá Háskólanum í 
Reykjavík. 

Auður Inga var valin úr hópi ríflega 

sjötíu umsækjenda en Hagvangur 
aðstoðaði stjórn UMFÍ við ráðn-
ingarferlið. Hún tekur við starfinu 
af Sæmundi Runólfssyni sem gegnt 
hefur því í rúm 23 ár. 

Formannslaust hjá HSH
Héraðssamband Snæfells- og 
Hnappadalssýslu á aðild á UMFÍ 
en þing HSH var haldið á Hótel 
Hellissandi 3. apríl sl. Samþykkt var 
áskorun á mennta og menningar-
málaráðuneytið um að efla Ferðasjóð 
íþróttafélaga og að koma á rekstar-
styrk til íþróttahéraða. Hermundur 
Pálsson, fráfarandi formaður HSH, 
var við þetta tækifæri sæmdur 
silfurmerki ÍSÍ fyrir góð störf í þágu 
íþróttahreyfingarinnar. Framboð til 

formanns var 
dregið til baka 
á þinginu og var 
ákveðið að halda 
framhaldsþing 
til að uppfylla 
kjör formanns 
og stjórnar. 
Næsta mót á 
vegum UMFÍ er 

Landsmót 50+ sem verður að þessu 
sinni haldið á Blönduósi 26. – 28. 
júní nk. en þetta er í fimmta sinn sem 
mótið er haldið. Mótið er skemmtileg 
viðbót í „landsmótsflóru“ UMFÍ en 
eins og nafnið bendir til þá er mótið 
fyrir þá sem eru 50 ára og eldri. Vest-
lendingar eru hvattir til þátttöku, 
enda ekki um svo langan veg að fara 
og þátttaka ávallt skemmtileg og þar 
hittast oft „gamlir“ íþróttamenn sem 
hittast jafnvel þar í fyrsta sinn eftir að 
hafa háð keppni áður fyrr þegar þeir 
voru i fullu fjöri. 

auður Inga Þor-
steinsdóttir.

Eldfjörug harmonikumót 
haldin á Vesturlandi í sumar
Harmonikuunnendur víða 

um land hafa áhyggjur 
af af dvínandi þátttöku í 

landsmótum og í mótum harmon-
ikufélaga víða um landið. Bent er á 
að heppilegast sé að halda landsmót á 
landsbyggðinni þar sem þátttalendur 
hverfa ekki í stórum stíl eftir tónleika-
hald til síns heima, sérstaklega ef 
mótið er haldið í stærri bæjum eins og 
eins og á Reykjavíkursvæðinu og jafn-
vel Akureyri. Til staðar þarf auðvitað 
að vera á landsbyggðinni nægileg að-
staða, bæði hvað varðar húsakost til 
tónleikahalds, gistingar, tjaldsvæða, 
húsbílastæða, matsölustaða og versl-
ana. Þau verða hinsvegar að byggjast á 
góðri aðstöðu og dvalarmöguleikum á 
staðnum til að hin rétta samstaða sem 
allir þekkja myndist. Þá geta hópar 
sameinast, jafnt við skipulagða dag-
skrá, sem utan hennar á frjálsum sam-
fundum. Á Vesturlandi hefur verið 
bent á Stykkishólm sem heppilegan 
mótsstað, enda hæfilega langt frá 
höfuðborgarsvæðinu til þess að fáir 
freistist til þess að aka heim að kvöldi 
í stað þess að taka þátt í skemmtidag-
skrá að kvöldi. Um þessi mál er nánar 
fjallað í Harmonikublaðinu sem kom 

út í þessum mánuði, en ritstjóri þess 
er Friðjón Hallgrímsson. 

Hátíðir að Fannahlíð og 
Varmalandi
Útileguhelgi verður haldin í Fannahlíð 
í Hvalfjarðarsveit dagana 3. – 5. júlí þar 
sem verður spilað, spjallað og dansað 
föstudag og laugardag. Um verslunar-
mannahelgina, 31. júlí til 3. Águst í sumar 
verður árleg harmonikuhátíð að Varma-
landi í Borgarfirði sem nefnist „Nú er lag 
á Varmalandi.“ Á Varmalandi eru góð 
draghýsasvæði, stór danssalur, sundlaug, 
gisting þar verða auðvitað mættir góðir 
harmonikuleikarar. Glæsileg dagskrá 

verður alla helgina, dansleikir, tónleikar, 
markaður, harmonikukynning EG tóna 
og ýmislegt fleira. 

Fyrir þá sem vilja fara eitthvað lengra 
til en hafa ekki þolinmæði til að bíða eftir 
hátíðunum á Vesturlandi og taka þar 
með forskot á sæluna, er harmonikuhátíð 
að Laugarbakka í Miðfirði 12. - 14. júní, 
útileguhátið verður að Básum í Ölfusi 
5. – 7. júní og fjölskylduhátíð harmon-
ikuunnenda verður í Skagafirði 19. – 21. 
júní, þ. e. Jónsmessuhelgina. 

H. U. V. , Harmonikuunnendur Vest-
urlands, er félag stofnað 1979. Núverandi 
formaður er Geir Guðlaugsson, Kjaran-
stöðum II, 301 Akranes. 

Nikkarar eru fjölmargir víðsvegar um landið og koma oft saman til að skemmta 
sér, spila á harmoniku, dansa og spjalla saman enda er maður mannsins gaman.



Eini framleiðandinn á íslenskum markaði sem hefur leyfi til þess að 
merkja framleiðslu sína með gæða stimpli „HARDOX IN MY BODY“. 

Skoflur.is 
gerum verkið léttara 

Íslensk framleiðsla í 33 ár =  þekking og reynsla 

Vélsmiðja Guðmundar hefur um árabil framleitt verkfæri fyrir jarðvinnuvektaka við góðan orðstýr 
undir merkjum skoflur.is. Gríðarlega sérhæfð þekking sem og ástríða fyrir betri lausnum  hafa 
skapað framúrskarandi góða endingu og afkastagóð verkfæri fyrir okkar viðskiptavini. Vélsmiðja 
Guðmundar hefur nú um nokkurt skeið haft leyfi til þess að merkja framleiðslu sína með „HARDOX 
IN MY BODY“  en þessi mikla viðurkenning á verkhæfni sem og gæðum í framleiðslu hefur verið 
eftirsóknarverð fyrir alla fremstu framleiðendur í heimi að fá leyfi til þess að merkja sína 
framleiðslu með.  Þó Vélsmiðja Guðmundar framleiði undir merkjum skoflur.is fyrir Íslendinga sem 
eru með þeim kröfuhörðustu í heimi þegar það kemur að gæðum og þjónustu þá hefur 
framleiðslan einnig notið vaxandi virðingar í Noregi þar sem kröfur um gæði eru síst minni en 
þekkjast hér á landi.  Miklu máli hefur þar skipt einstaklega hæfileikaríkir starfsmenn sem stöðugt 
vinna að betri lausnum og  skila vönduðu verki með hámarks notagildi viðskiptavinarinns að 
leiðarljósi. Nokkuð hefur borið á batnandi verkefnastöðu íslenskra verktaka að undanförnu og má 
það merkja bæði í aukningu á sölu nýrra véla sem og vaxandi eftirspurn eftir endingagóðum og 
vönduðum verkfærum sem henta íslenskum aðstæðum og kröfum um afköst og endingu.   
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„Skilningur skiptir máli  
– Stuðningur skapar sigurvegara“
- ADHD ekki skilgreint sem sjúkdómur hérlendis

Einkunnarorð ADHD samtak-
anna eru „Skilningur skiptir 
máli – stuðningur skapar sigur-

vegara.“ Jákvæð viðhorf og skilningur 
eru meginforsendur þess að einstak-
lingur með ADHD geti notið hæfileika 
sinna til fullnustu. Skilningurinn og 
vitneskjan draga líka úr fordómu en 
fordómar spretta af þekkingarleysi en 
einstaklingar með ADHD hafa mátt 
búa við mikla fordóma í samfélaginu. 

Hvað er ADHD? 
ADHD var fyrst lýst í byrjun 20. aldar 
en það var George Stil, taugalæknir frá 
London sem það gerði. Upp úr miðri 
20. öldinni var talað um minniháttar 
heilaskaða (Minor Brain Damage) og 
einnig um misþroska. Það er ekki fyrr 
en um 1980 sem farið er að tala um 
ADHD / ADD og greiningarviðmið 
og aðferðir sem þekktust í geðlækn-
ingum voru nýtt til að greina fyrir-
bærið. ADHD er taugaþroskaröskun 
sem kemur yfirleitt fram snemma 
á æviskeiðinu. Þetta sést stundum 
strax á leikskólaaldri en algengast 
er að greining fari fram í upphafi 
grunnskólagöngu. Röskunin getur 
haft víðtæk áhrif á daglegt líf, nám og 
félagslega aðlögun. Athyglisbrestur 
og ofvirkni er algerlega óháð gáfna-
fari en ADHD er alþjóðleg skamm-
stöfun og stendur fyrir“Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder” eða 
athyglisbrest með ofvirkni. Orsakirnar 
eru líffræðilegar og stafa af truflun á 
boðefnum í stjórnstöð heilans. Erfðir 
útskýra 75-95% tilfella og þar af leið-

andi glíma sumir foreldrar barna með 
ADHD einnig við röskunina þó slíkt sé 
ekki algilt. Aðrir þættir sem taldir eru 
hafa tengsl við ADHD eru áföll í með-
göngu og fæðingu, lág fæðingarþyngd 
og reykingar, áfengis- og vímuefna-
notkun á meðgöngu. Hér er ADHD 
ekki skilgreint sem sjúkdómur en víða 
í kringum okkur er það svo. Ef yfir-
færðar eru erlendar faraldsfræðilega 
rannsóknir yfir á íslenskt má gera ráð 
fyrir því að um 5% fullorðinna séu 
með ADHD (um 12.000 manns) og 
a.m.k. 5-7% barna sem þýðir 4.200 
- 5.900 börn á Íslandi. Þetta er ekki 
svo lítið, 5,0-6,0% af heildarmann-
fjölda á Íslandi. En höfum í huga að 
þessar tölur gefa ekki til kynna hversu 
margir hafa fengið greiningu, þeir eru 
miklum mun færri. Þó má gera ráð 
fyrir því að það séu, að meðaltali, eitt 
til tvö börn í hverjum bekk grunnskóla 
með ADHD. Þar af leiðandi snertir 
ADHD allmargar fjölskyldur í landinu 
með einhverjum hætti. Aðaleinkenni 
ADHD eru athyglisbrestur og ofvirkni 
en mun fleiri drengir en stúlkur hafa 
hingað til greinst með ADHD, sem 
orsakast að líkindum af því að hreyfi-
ofvirkni er algengari í fari drengjanna. 
Fylgiraskanir eru algengar. Þeirra al-
gengastar eru kvíðaraskanir (50%), 
Þunglyndi (40%) Reykingar/áfengis- 
og vímuefnavandi, námserfiðleikar, 
námsraskanir, árátta og þráhyggja, 
svefntruflanir, andfélagsleg hegðun, 
kipparaskanir (tourette) persónuleika-
röskun með óstöðugum geðbrigðum. 
Markmið ADHD samtakanna er að 

börn og fullorðnir með athyglisbrest, 
ofvirkni og skyldar raskanir mæti 
skilningi alls staðar í samfélaginu og 
fái þjónustu sem stuðlar að félagslegri 
aðlögun þeirra, möguleikum í námi og 
starfi og almennt bættum lífsgæðum. 

Heimsókn í Snæfellsbæ, 
Borgarbyggð og Akranes
Rekstur ADHD samtakanna kostar 
40-50 milljónir ári. Reksturinn er 
fjármagnaður með ýmsu móti, en fé-

lagsgjöld skila um 7%, styrkir einstak-
linga og lögaðila skila um 40%, sStyrkir 
vegna einstakra verkefna skila 13%, 
opinberir styrkir, þjónustusamn-
ingur o. fl. skila um 20% og vörusala, 
námskeiðstekjur o. fl. skila um 20%. 
Árið 2012 réðust ADHD samtökin í 
s. k. landsbyggðarátak með stuðningi 
Velferðarráðuneytisins. Á annan tug 
sveitarfélaga var heimsóttur, þ. á. m. 
Snæfellsbær, Borgarbyggð og Akra-
nes. Í kjölfar fundarins í Snæfellsbæ 

varð til ADHD félag Snæfellsbæjar, 
Ólafsvík, á Akranesi er til óformlegur 
félagsskapur, foreldrahópur sem hittist 
óreglulega. Í Borgarbyggð er öflugur 
hópur foreldra barna með ADHD og 
skyldar raskanir og hittist hann reglu-
lega. Starfi hópsins stýrir Inga Vildís 
Bjarnadóttir, félagsráðgjafi hjá Borgar-
byggð. ADHD samtökin vilja styðja við 
bakið á þessum hópum eins og frekast 
er unnt. Framkvæmdastjóri ADHD-
-samtakanna er Þröstur Emilsson. 

Frá fundi sem Eyjólfur Örn Jónsson, sálfræðingur á vegum aDHD samtakanna hélt í Borgarnesi í apríl. Fjallaði fyrir-
lesturinn um netnotkun – ofnotkun.

Skorradalshreppur og Stykkishólms-
bær hafa ekki sett sér siðareglur
Í sveitarstjórnarlögum f rá 2011 er 

kveðið á um skyldu sveitarstjórna 
að setja sér siðareglur. Ákvæðið 

er nýmæli og sett í kjölfar umræðu 
um siðareglur kjörinna fulltrúa og 

mikilvægi þeirra. Innanríkisráðu-
neytið hefur tekið saman yfirlit yfir 
siðareglur staðfestar af ráðuneytinu 
sbr. 29. gr. sveitarfélagalaga nr. 
135/2011. Þar kemur fram að 59 af 74 

sveitarfélögum hafa sett sér siðareglur 
og sent ráðuneytinu til staðfestingar 
og vitað er um nokkur í viðbót hvar 
undirbúningur að gerð siðareglna 
er á lokastigi. Á Vesturlandi afa tvö 

sveitarfélög ekki sent staðfestingu 
um siðareglur eða ekki staðfest slíkar 
reglur. Það eru Skorradalshreppur og 
Stykkishólmsbær. Hvað veldur skal 
ósagt látið. 

Siðareglur sem sveitarstjórn setur 
gilda fyrir fulltrúa í sveitarstjórn sem 
og nefndir og ráð sveitarstjórnar. 
Siðareglurnar þurfa staðfestingu inn-
anríkisráðuneytisins og skulu þær 
birtar opinberlega á vefsíðu sveitar-
félaga eða á annan sambærilegan hátt 
og eru þannig aðgengilegar öllum. 

Siðareglur halda gildi sínu þar 
til annað er ákveðið af viðkomandi 
sveitarstjórn eða þeim sem síðar eru 
kjörnar. Á vegum Sambands íslenskra 
sveitarfélaga starfar siðanefnd og 
hefur hún gefið út leiðbeiningar til 
nýrra sveitarstjórna um gerð siðar-
eglna og hlutverk siðanefndar. Athygli 
vekur að það eru ekki bara minnstu 
sveitarfélögin sem ekki hafa sam-
þykkt siðareglur. Þar má nefna Bol-
ungarvíkurkaupstað, Ísafjarðarbæ, 
Reykjanesbæ og Vestmannaeyjabæ. 

Stykkishólmsbær. Skorradalshreppur. Þar er mikil sumarhúsabyggð.
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Vöktun umhverfis í Hvalfirði 
líklega sú mesta á Íslandi
Rannsóknir staðfesta góðan ár-

angur í umhverfismálum ál-
verksmiðjunnar Norðuráls á 

Grundartanga en vöktun umhverfis í 
Hvalfirði er líklega sú umfangsmesta á 
Íslandi. Óháðir aðilar, m.a. m.a. Háskóli 
Íslands, Náttúrufræðistofnun, Nýsköp-
unarmiðstöð og Landbúnaðarháskólinn 
á Hvanneyri hafa fylgst með um 80 
mæliþáttum á landi, í sjó og í andrúms-
loftinu. Niðurstöður allra mælinga sýna 
að umhverfisáhrif álframleiðslu Norður-
áls eru langt innan þeirra ströngu marka 
sem fyrirtækinu eru sett í starfsleyfi. 

Forsvarsmenn Norðuráls fagna 
þeim góða árangri sem náðst en það 
er metnaðarmál starfsmanna Norður-
áls að standast ekki aðeins opinberar 
kröfur, heldur ganga mun lengra í 
takmörkun umhverfisáhrifa. Þannig 
hefur t.d. tekist að draga verulega úr 
losun flúors og SO2 á meðan fram-
leiðslan hefur aukist. 

Umhverfisstefnan
Norðurál framleiðir ál á umhverfi-
svænan hátt og leggur áherslu á að 
starfsemi fyrirtækisins sé í sátt við 

umhverfið. Stöðugt er unnið að 
lágmörkun umhverfisáhrifa ásamt 
ábyrgri nýtingu orku og hráefna. 
Norðurál stuðlar að aukinni um-
hverfisvitund og þátttöku starfs-
manna í stöðugum umbótum. 
Norðurál uppfyllir þær kröfur sem 
settar eru fram í starfsleyfi, lögum 
og reglum um umhverfismál. Um-
hverfismarkmiðin eru m.a. lág-
mörkun losunar út í andrúmsloft, 
aukin þekking starfsmanna á um-
hverfisáhrifum og aukin endurnýting 
og ábyrg förgun. 

Verksmiðja Norðuráls á Grundartanga.

Laugargerðisskóli 
hlaut skólaviðurkenn-
ingu Landsbankans
Gunnskólakrakkar úr rúm-

lega 100 skólum um land allt 
spreyttu sig á Fjármálahreysti, 

spurningaleik sem ætlað er að efla fjár-
málalæsi ungmenna. Leikurinn fór fram 
á vefnum www. fjarmalahreysti.is. Fjár-
málahreysti gengur út á að leysa verkefni 
af fjölbreyttu tagi sem taka mið af mark-
miðum OECD í fjármálafræðslu. Verk-
efnin eru á fjórum ólíkum efnissviðum 
og eru sett fram á jafnmörgum þyngdar-
stigum. Efnissviðin fjögur eru: Ég, Heim-
ilið, Nám og atvinna og Samfélagið. 

Efnt var til sérstakrar keppni milli 
nemenda í efstu bekkjum grunnskóla 
á tímabilinu 17. mars – 17. apríl sl. Tólf 
nemendur fengu fullt hús í leiknum eða 
6.000 stig. Þrír nemendur voru dregnir 
út úr þeim hópi og hlutu þeir aðalverð-
laun leiksins, iPhone og iPad mini. 

Hlutfallslega flestir í 
Laugargerðisskóla
Laugargerðisskóli í Borgarbyggð 

hlaut skólaviðurkenninguna í ár. 
Viðurkenninguna hlýtur sá skóli þar 
sem hlutfallslega flestir nemendur á 
unglingastigi spreyta sig á leiknum. 
Þátttaka í skólanum var mjög mikil, 
eða 80%. Landsbankinn hefur ætíð 
lagt mikinn metnað í fræðslu um fjár-
mál fyrir börn og unglinga og Fjár-
málahreysti er engin undantekning 
þar á. Sá fjöldi nemenda sem spreytir 
sig á verkefnum í Fjármálahreysti 
á hverju ári sýnir glöggt að efnið 
er í senn aðgengilegt og áhugavert. 
Leikurinn er hannaður og þróaður 
af starfsfólki Landsbankans í sam-
vinnu við Ómar Örn Magnússon 
aðstoðarskólastjóra í Hagaskóla sem 
hefur mikla reynslu af því að semja 
kennsluefni um fjármál fyrir unglinga. 

21. maí sl. grillaði foreldrafélagið í há-
deginu og einnig var langur dagur hjá 
5. - 10. bekk og sami aldurshópur fór 
svo í óvissuferð.

Laugargerðisskóli á akranesi.

ÖBÍ skorar á stjórnvöld
ÖBÍ leggur mikla áherslu á 

að samningur Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks (SRFF) verði fullgiltur sem allra 
fyrst. SRFF er leiðarvísir að því hvernig 
tryggja skal fötluðu fólki mannréttindi 
og tækifæri til jafns við aðra í lífinu og 
gera því þannig kleift að vera virkir 
þátttakendur í samfélaginu. Samn-
ingurinn markar tímamót í allri mann-
réttinda- og frelsisbaráttu fatlaðs fólks. 
Samkvæmt framkvæmdaáætlun um 
málefni fatlaðs fólks átti að leggja fram 
frumvarp á vorþingi Alþingis 2013 til 
fullgildingar samningsins en það hefur 
ekki enn verið gert. 

Á heimasíðu ÖBÍ (www. obi.is) er 
að finna áskorun til stjórnvalda um 
að fullgilda samninginn eigi síðar en á 
haustþingi 2015. ÖBÍ hvetur alla til að 
skrifa undir áskorunina. Samningur-
inn hefur tekið gildi í 151 ríki. Fjögur 
Evrópulönd eiga eftir að fullgilda hann, 
Ísland, Finnland, Írland og Holland. 
Ætlum við að verða síðust Evrópuríkja? 

Samningur SÞ um réttindi 
fatlaðs fólks 
Samningur Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks ásamt valfrjálsri 
bókun var undirritaður fyrir hönd ís-
lenska ríkisins 30. mars 2007. Í samn-
ingnum er útfært á nákvæman hátt til 
hvaða aðgerða stjórnvöld skuli grípa 
þannig að mannréttindi fatlaðs fólks 
séu tryggð á sama hátt og annarra. Með 
undirskrift skuldbinda íslensk stjórn-

völd sig til þess að virða þau réttindi 
sem bundin eru í samningnum og að 
aðhafast ekkert sem gengur í berhögg 
við hann. Samningurinn er sérstakur 
að því leyti að hann var saminn í miklu 
samráði við grasrótina, en það hefur 
ekki verið reyndin með aðra mann-
réttindasáttmála. Mikil sátt og sam-
staða hefur ríkt um samninginn og 
kom það meðal annars fram við opnun 
hans en þá var hann undirritaður af 
meira en 80 ríkjum. 

Samningurinn leggur upp með nýja 
nálgun í baráttu fatlaðs fólks fyrir 
réttindum sínum. Hér er um þróun 
að ræða sem víkur frá hjálpar eða 
ölmusu sjónarmiði til mannréttinda, 
en fyrrnefndu hugtökin hafa verið 
ríkjandi um árabil í málefnum fatl-
aðs fólks. Þessi nýja nálgun kemur 
fram í markmiði samningsins sem 
er að stuðla að því að fatlað fólk njóti 
allra mannréttinda og mannfrelsis 
til fulls og jafns við aðra. Skilgrein-
ing á fötlun samkvæmt samningnum 
byggir einnig á öðru sjónarmiði en 
því sem hefur verið ríkjandi í samfé-
laginu, en þar er litið til félagslegrar 
sýnar á fötlun. Í samningnum segir að 
fötlun sé breytingum undirorpin og að 
rekja megi hana til víxlverkunar milli 
skerðingar einstaklings, umhverfis-
hindrana og viðhorfa gagnvart fötluðu 
fólki í samfélaginu. Bent er á að þessi 
atriði koma í veg fyrir fulla og virka 
þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu 
á jafnréttisgrundvelli. Samningurinn 

segir til um hvernig framkvæmd og 
eftirlit bæði innanlands og utan eigi 
að fara fram og er það nýnæmi að 
mannréttindasamningar Sameinuðu 
þjóðanna segi til um slíkt. 

Fyrsti maí
Hver var boðskapurinn þann 1. maí 
síðastliðinn hjá Öryrkjabandalagi 
Íslands í kröfugöngu á hátíðisdegi 
verkalýðsins? Félagsfólk fylkti sér á 
fallegum sólskinsdegi á bak við ÖBÍ 
við kröfu samtakanna um jafnan rétt 
á vinnumarkaði. Slagorðin voru „At-
vinna fyrir alla! - Tryggjum öllu fólki 
jafnan rétt á vinnumarkaði.“

Öryrkjabandalag Íslands, Lands-
samtökin Þroskahjálp, Rannsókna-
setur í fötlunarfræðum og Vinnu-
málastofnun bjóða til málþings 
um atvinnumál fólks með skerta 
starfsgetu á Grand Hóteli Reykjavík 
fimmtudaginn 21. maí næstkomandi, 
kl. 8.30-12.00. Fyrirlesarar eru fatlað 
fólk, fræðafólk, stjórnendur fyrirtækja 
og aðrir sérfræðingar. Einnig heyrast 
raddir opinbera geirans. 

„Matvælalandið Ísland“ 
hefur mikla möguleika
Íslensk matvæli og matarmenning 

Íslendinga eru ein af grunnstoðum 
ferðaþjónustunnar. Ríkisstjórnin 

hefur samþykkt að leggja á næstu 
fimm árum 80 milljón krónur árlega 
til verkefnisins „Matvælalandið Ísland“, 
en því er ætlað að treysta orðspor og 
móta ímynd Íslands sem uppruna-
lands hreinna og heilnæmra matvæla 
og auka með því móti gjaldeyristekjur 
þjóðarinnar. 

Vaxandi fjöldi ferðamanna í heim-
inum velur áfangastað vegna matar-
menningar og upplifunar sem tengist 
mat með einum eða öðrum hætti. 
Matarmenning landsins og mat-
reiðsla skiptir þannig miklu máli fyrir 
þau gæði sem ferðamaðurinn upplifir 
í heimsókn sinni. „Með því að auka 
áhuga ferðamanna á að upplifa og 
njóta íslensks matar og afþreyingar sem 
byggist á íslenskum matarhefðum er 
verið að auka verðmætasköpun, bæði 
hvað varðar fjölda ferðamanna sem og 
afrakstur af hverjum og einum“ segir 
Sigurður Ingi Jóhannsson sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra. 

Við mótun verkefnisins var m.a. 
horft til reynslu Svía sem árið 2008 
settu af stað verkefnið „Try Swedish!“ 
Ávinningur þeirra hefur verið mikill 
og gildir þá einu hvort horft er til fjölg-
unar starfa í veitingageiranum, versl-
unar með sænska matvöru, útflutn-

ings á sænskum matvælum, styrkingar 
byggðar í þeim héruðum Svíþjóðar sem 
byggja á hefðbundinni sænskri mat-
vælaframleiðslu og viðhorfi umheims-
ins til Svíþjóðar sem framleiðslulands 
hreinna og góðra matvæla. Umsjón 
verkefnisins „Matvælalandið Ísland“ 
verður í höndum Íslandsstofu. 

Ráðstefna um verkefnið
Samstarfsvettvangur um Matvæla-
landið Ísland bauð fyrir skömmu til op-
innar ráðstefnu um tækifæri í útflutn-
ingi matvæla. Meistarakokkar Grillsins 
reiddu fram í upphafi ráðstefnunnar 
kræsingar úr íslensku hráefni. Kepp-
endur í Ecotrophelia-keppninni, sem 
snýr að vistvænni nýsköpun matvæla, 
sýndu hvað þeir hafa fram að bjóða. 
Ráðstefnunni er ætlað að vekja athygli 
á tækifærum til aukinnar verðmæta-
sköpunar í matvælageiranum með 
útflutningi, miðla reynslu og hvetja 
þannig fleiri til að vinna með mark-
vissum hætti að því að sækja á erlendan 
markað með matvælaafurðir. Að sam-
starfinu standa Atvinnuvega- og ný-
sköpunarráðuneytið, Bændasamtök 
Íslands, Íslandsstofa, Matís, Samtök 
ferðaþjónustunnar, Samtök fyrirtækja 
í sjávarútvegi, Samtök iðnaðarins og 
fyrirtæki í þessum samtökum. Yfir-
skrift ráðstefnunnar var „Útflutningur 
– til mikils að vinna. “ 



Sveitafélagið 
Garður

Sveitarfélagið Garður er á nyrsta odda Reykjanesskagans  
í sannkallaðri náttúruparadís

Þar er að finna ýmsar sjófuglategundir auk mófugla. Gönguleiðir eru fjölbreyttar. 
Krækiberin og bláberin skjóta fljótlega upp kollinum og ætti ferðamaðurinn að geta 
fundið ýmislegt við sitt hæfi á þessum nyrsta odda Reykjanesskagans.

Sólseturshátíðin Hin fjölsótta fjölskylduhátíð er haldin hátíðleg 22.-28. júní. 
Hátíðin var haldin í fyrsta skipti árið 2005 og er nú árlegur viðburður í Garði. 
Sólseturshátíðin er haldin á Garðskaga við góðar aðstæður, fallegt umhverfi með 
fjölbreyttri dagskrá. 

Byggðasafn Garðskaga er staðsett á Garðskaganum og eru til 
sýnis ýmsir áhugaverðir hlutir sem tengjast sögu sjávarútvegs og byggðar 
í Garðinum í gegnum tíðina. Safnið er opið daglega frá 1. apríl og fram í 
október. Veitingahús er á annarri hæð hússins og þar má stundum sjá hvali 
leika listir sínar. 

Tveir vitar eru á Garðskaga. Annars vegar er það gamli vitinn byggður 
1897 og hins vegar er það nýrri viti sem var byggður 1944 og stendur á flötinni 
gegnt byggðasafninu og er opinn gestum á góðviðrisdögum. Efst úr vitanum er 
mikið og fagurt útsýni í allar áttir. 

Golfvöllurinn í Leiru er innan sveitarfélagsins Garðs þar sem Golfklúbbur 
Suðurnesja rekur 18 holu golfvöll.

Tjaldstæði er á Garðskaga þar sem margir leggja húsbílum, hjólhýsum 
og fellihýsum og njóta þess að dvelja á staðnum. Einnig er tjaldstæði við 
íþróttamiðstöðina í Garðinum. 

Sundlaugin í Garði laðar til sín marga og gott er að slaka á eftir 
ævintýralega daga í Garðinum í heitum pottum sundlaugarinnar. 
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Pílagrímaganga frá 
Dölum í Borgarfjörð
Í tilefni af því að nú eru liðin 100 

ár frá því að íslenskar konur fengu 
kosningarétt verður fetað í fótspor 

hinnar kristnu landnámskonu, Auðar 
djúpúðgu, og gengið frá Hvammi í 
Dölum í Reykholt í Borgarfirði. Allir 

sem áhuga hafa á arfleifð kristinnar 
trúar og frelsisbaráttu íslenskra 
kvenna eru hjartanlega velkomnir í 
gönguna! Dagskráin er eftirfarandi: 
• Laugardagur 30. maí kl. 10: 00; 

Hvammur í Dölum–Hjarðarholt. 

• Sunnudagur 31. maí kl. 10: 00; 
Hjarðarholt- Kvennabrekka. 

• Laugardagur 13. júní kl. 10: 00; 
Kvennabrekka- Reykjadalur. 

• Sunnudagur 14. júní kl. 10: 00; 
Reykjadalur – Hvammur í Norð-
urárdal. 

• Mánudagur 15. júní kl. 10: 00; 
Hvammur – Norðtunga Þverárhlíð. 

• Þriðjudagur 16. júní kl. 10: 00; Norð-
tunga Þverárhlíð – Reykholt. 

Hvammur í Dölum, landnámsjörð auðar djúpuðgu.
Kross til minningar um landsmáms-
manninn auði djúpuðgu.

Uppskeruhátíð KKÍ: 

Glæsileg upp-
skera kvenna-
liðs Snæfells
Uppskeruhátíð KKÍ fyrir vetur-

inn 2014-2015 fór fram fyrir 
skemmstu. Í ár var breytt út af 

hefðinni og í stað lokahófs að kvöldi til 
var boðað til hádegisverðar núna í há-
deginu. Mörgum fannst það ansi svip-
minna en að halda lokahóf að kvöldi, en 
rökin voru þau að vel flest félögin héldu 
lokahóf sem ekki væri á bætandi. Við 
þetta tækifæri var einnig ákveðið að 
verðlauna þá einstaklings sem skarað 
hafa fram úr í 1. deild karla og kvenna. 
Hildur Sigurðardóttir Snæfelli og Pavel 
Ermolinskij KR voru valin leikmenn 

ársins í Domino´s deildum karla og 
kvenna og Hildur var jafnframt valinn 
bestu leikmaður deildarinnar og prúð-
asti leikmaðurinn. Þau Ari Gylfason 
FSu og Bryndís Hanna Hreinsdóttir 
Stjörnunni voru valin leikmenn ársins 
í 1. deild karla og kvenna. 

Úrvalslið Domino´s deildar kvenna 
er skipað þeim Hildi Sigurðardóttur 
Snæfelli, Gunnhildi Gunnarsdóttur 
Snæfelli, Petrúnellu Skúladóttur 
Grindavík, Söru Rún Hinriksdóttur 
Keflavík og Bryndísi Guðmundsdóttur 
Keflavík. 

Leikmenn kvennaliðs Snæfells sem voru verðlaunaðir á uppskeruháíðinni 
og skreyttu sig enn frekar skrautfjöðrum umfram íslandsmeistaratitlinum. 
Kristen McCarthy besti erlendi leikmaðurinn, Gunnhildur Gunnarsdóttir besti 
varmarmaðurinn, Hildur Sigurðardóttir sem var valinn best, leikmaður ársins 
og prúðust og Ingi Þór Steinþórssson sem var valinn þjálfari ársins í Domino‘s 
deild kvenna. Glæsilegur árangur!

Bestu leikmenn ársins í Domino‘s deildum karla og kvenna og 1. deild karla 
og kvenna. ari Gylfason FSu í 1. deild karla, Hildur Sigurðardóttir Snæfelli  í 
Domino‘s deild kvenna, Pavel Ermolinskij KR í Domino‘s deild karla og Bryndís 
Hanna Hreinsdóttir Stjörnunni í 1. deild kvenna.

Stuttar Vesturlandsfréttir
Afreksstyrkur til 
körfuknattleiksdeildar 
Snæfells
Í tilefni þess að kvennalið Snæfells 
hefur ná þeim einstaka árangri að 
verða deildarmeistarar og Íslands-
meistarar kvenna í körfubolta á leik-
tíðinni 2014 til 2015, hefur bæjar-
stjórn Stykkishólmsbæjar samþykkt 
að veita körfuknattleiksdeild UMF 
Snæfells afreksstyrk að upphæð kr. 

1.200.000,- Um leið og liðinu, þjálf-
ara og öllum þeim sem vinna með 
körfuknattleiksdeild Snæfells er óskað 
til hamingju með einstakan árangur, 
vill bæjarstjórn þakka alla framgöngu 
liðsins, sem hefur glatt alla og hvatt 
jafnt unga sem þá eldri til þess að 
styðja kvennalið Snæfells. Liðið er 
einstök fyrirmynd fyrir ungmenni í 
bænum segir í bókun bæjarstjórnar 
Stykkishólsmæjar.

Auglýsingasíminn er 578 1190 
Netfang: auglysingar@fotspor.is
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VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.599.000,- án fylgihluta.

kr. 1.899.000,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM
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4-
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34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af �utningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá �eiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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Frestun verkfalla SGS 
skilar vonandi samningum
- ekki samstaða milli landsbyggðarfélaga? 

Samninganefnd Starfsgreinasam-
bands Íslands ákvað að fresta áður 
boðuðu verkfalli sem átti að vera 

19. og 20. maí, um rétt rúma viku eða 
nánar tiltekið til 28. og 29. maí, sem 
er fimmtudagur og föstudagur. Einnig 
ákvað samninganefndin að fresta alls-
herjar ótímabundnu verkfalli frá 26. maí 
til 6. júní, laugardagsins fyrir sjómanna-
daginn. 

Þessi ákvörðun var tekin af meirihluta 
samninganefndar Starfsgreinasambands 
Íslands eftir ítarlegar umræður en með 
þessu vill samninganefnd SGS gera 
heiðarlega tilraun til að nota komandi 
viku til þess að reyna að klára kjarasamn-
ing til handa verkafólki. Til að til þess 
geti komið þurfa Samtök atvinnulífsins 
að mæta sanngjörnum, réttlátum og eðli-
legum kröfum verkafólks. Kröfum sem 
byggjast á því að lágmarkslaun á Íslandi 
verði orðin 300.000 kr. innan þriggja 
ára. Það er morgunljóst að frá þessari 
kröfu verður ekki kvikað enda slær 
þjóðarpúlsinn algjörlega með íslensku 
verkafólki hvað þessa kröfu varðar. Það 
er mikilvægt að atvinnurekendur geri sér 
grein fyrir því að ef það á að vera hægt að 
ganga frá kjarasamningum þá þarf þessi 
krafa að verða að veruleika. 

Óeining á Vesturlandi milli 
verkalýðsforingja
„Formaður Stéttarfélags Vesturlands 
hefur ýjað að því að ekki sé eining og 
samstaða innan landsbyggðarfélaganna 
og hefur formaðurinn meðal annars 
gagnrýnt Verkalýðsfélag Akraness og 
fleiri aðildarfélög á landsbyggðinni 
fyrir að hafa gengið frá samningum við 
atvinnurekendur á grundvelli kröfu-
gerðarinnar,“ segir Vilhjálmur Birgisson. 
„Formaður Verkalýðsfélags Akraness vill 
upplýsa að hann er búinn að vera í verka-
lýðsbaráttu í 11 ár og aldrei hefur hann 
fundið fyrir jafn góðri samstöðu innan 
SGS eins og núna. Það er því grátlegt og 
dapurlegt hvernig formaður Stéttarfélags 
Vesturlands hefur hagað sér þar sem hún 
hefur meðal annars gagnrýnt Verkalýðs-
félag Akraness harðlega fyrir að hafa gert 
samninga við einstök fyrirtæki í þessari 
kjaradeilu. Samninga sem byggjast á því 
að gengið hefur verið að öllu leyti að 
okkar kröfugerð. 

Hverslags kjarabarátta er það ef at-
vinnurekandi kemur til forsvarsmanns 
í stéttarfélagi, býður honum launahækk-
anir fyrir félagsmenn hans sem nema að 
fullu þeirri kröfugerð sem liggur fyrir og 
formaðurinn svarar neitandi? “

„Verkalýðsfélag Akraness hefur gert 
14 slíka samninga og í tveimur tilfellum 
eru þeir samningar langt fyrir ofan þá 
kröfugerð sem SGS er með. Í öðru til-
fellinu hafa starfsmenn hækkað um frá 
117.000 krónum upp í 136.000 krónur 
á mánuði og í hinu tilfellinu voru eins-
taka starfsmenn að hækka um 70-80.000 
krónur. En það eru tveir aðilar í íslenskri 
verkalýðsbaráttu sem gagnrýna þetta 
harðlega. Annar er forseti ASÍ og hinn 
er fyrrverandi varaforseti ASÍ og for-
maður Stéttarfélags Vesturlands. Enda 
eru þessir aðilar talsmenn samræmdrar 
láglaunastefnu sem Verkalýðsfélag 
Akraness vill ekki og ætlar ekki að taka 
þátt í. Það að fá gagnrýni fyrir að gera 
góða samninga frá svokölluðum „sam-
herjum“ er eitthvað sem er formanni og 

reyndar verkafólki almennt óskiljanlegt 
því það hljóta allir að gleðjast yfir því 
ef árangur næst í kjarasamningsgerð. 
Formaður Stéttarfélags Vesturlands 
hefur meðal annars gagnrýnt formann 
VLFA fyrir að skilja jafnvel konur eftir 
í sinni kjarasamningsgerð en það er 
greinilegt að hún hefur ekki fylgst með 
þeim samningum sem VLFA hefur 
gert og nægir að nefna í því samhengi 
bónussamninginn sem félagið gerði við 
HB Granda á dögunum sem tryggði 
fiskvinnslukonum allt að 51.000 króna 
launahækkun. Það eru svona samningar 
sem forsetarnir tveir virðast vera á móti 
og því spyr maður sig að því hverslags 
verkalýðsbarátta sé rekin á þeim víg-
stöðvum.“

Vilhjálmur Birgisson segir það 

sorglegt til þess að vita og er svo sem 
engin nýlunda fyrir Verkalýðsfélag 
Akraness að þurfa að standa í að svara 
þeim sem eiga að teljast samherjar í 
baráttunni fyrir bættum kjörum verka-
fólks. Því eðlilega er það skylda að eyða 
kröftunum í að bæta kjör verkafólks en 
ekki að standa í innbyrðis deilum enda 
gerir slíkt ekkert annað en að skemmta 
atvinnurekendum eins og enginn sé 
morgundagurinn. Sumt sé bara þannig 
að ekki verður hjá því komist að svara 
því og þá sérstaklega þegar fólk kemst 
upp með það dag eftir dag að halda því 
fram að ekki sé samstaða innan félaga 
SGS. Aðspurður segist Vilhjálmur von-
ast til þess að þessi frestun á verkföllum 
virki hvetjandi á atvinnulítið að koma 
með gagntilboð sem mark verði tekið á. 

Stéttarfélag Vesturlands hætti síðan 
samfloti við SGS við samningarborðið 
og hefur gengið til samflots með Flóa-
bandalagið og verslunarmenn. Ástæðan 
er sú sem tilgreind er hér að framan, þ. 
e. að einstök félög innan SGS hafi verið 
að gera kjarasamninga við fyrirtæki á 
landsbyggðinni. Þegar þetta er skrifað 
stefnir í að þessi félög séu að ná lendingu 
með atvinnurekendum, en verkfalli 
þeirra hefur verið frestað. 

Skrifstofa Verkalýðsfélags akraness.
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Stofnun ársins – Borg og Bær 2015: 

Leikskólarnir Garðasel og Vallarsel  
á Akranesi í tveimur efstu sætunum
Niðurstöður úr könnuninni um 

valið á Stofnun ársins - Borg 
og bær 2015 voru kynntar 7. 

maí sl. en það eru félagsmenn Starfs-
mannafélags Reykjavíkurborgar sem 
velja nú „Stofnun ársins – Borg og 
Bær“ í fjórða sinn. Stærsti hópur fé-
lagsmanna Starfsmannafélags Reykja-

víkurborgar starfar hjá Reykjavíkur-
borg en auk þess starfa félagsmenn hjá 
fyrirtækjum Reykjavíkurborgar, Akra-
neskaupstað, Seltjarnarneskaupstað, 
ríki og fleirum. Val á Stofnun ársins 
og Fyrirtæki ársins er samvinnuver-
kefni SFR stéttarfélags, VR. og Starfs-
mannafélags Reykjavíkurborgar auk 

fjármálaráðuneytisins sem tekur þátt í 
könnuninni fyrir alla ríkisstarfsmenn. 
Könnunin er stærsta reglulega vinnu-
markaðskönnun sem framkvæmd 
er hér á landi og gefur mikilvægar 
upplýsingar um stöðu starfsmanna 
á vinnumarkaði. VR hefur útnefnt 
Fyrirtæki ársins síðastliðin 19 ár og 

SFR hefur staðið fyrir vali á Stofnun 
ársins síðastliðin 9 ár. Með því að taka 
þátt í þessu samvinnuverkefni þá gefst 
Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar 
tækifæri til að bera saman viðhorf fé-
lagsmanna sinna og félagsmanna VR 
og SFR. 

Af hverju Stofnun ársins - 
Borg og bær? 
Könnun sem þessi gefur góða mynd af 
starfsumhverfi og starfsánægju starfs-
manna stofnunar/fyrirtækis. Starfs-
menn geta notað niðurstöðurnar til 
að meta eigin vinnustað í samanburði 
við aðrar stofnanir og fyrirtæki. Einnig 
er hér ekki síður tækifæri fyrir stjórn-
endur að gera sér grein fyrir stöðu 
starfsmannamála í stofnuninni og hvar 
þeir standa í samanburði við aðra. Það 
er mikilvægt að stjórnendur taki niður-
stöðunum með jákvæðu hugarfari og 
horfi fyrst og fremst á þessa úttekt 
sem mikilvægt skref til að hlúa að því 

sem vel er gert og bæta og breyta því 
sem betur má fara í starfinu. Í könnun 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar á 
Stofnun ársins - Borg og bær er leitað 
eftir viðhorfi félagsmanna til vinnu 
sinnar og yfirmanna, líðan þeirra í 
starfi, starfsumhverfi, tækjabúnað og 
hvernig samskiptum er háttað á vinnu-
staðnum. 55 stofnanir komust á lista í 
ár. Meðaleinkunn þessara stofnanna er 
3,91 og hækkar milli ára. 

Í flokki minni stofnanna með allt að 
49 starfsmenn var leikskólinn Garða-
sel á Akranesi með einkunnina 4,60 í 
1. sæti en Garðasel er þriggja deilda 
leikskóli á Akranesi sem var stofnaður 
1991. Þetta ta er í þriðja sinn sem leik-
skólinn fær þessa útnefningu. Í 2. sæti 
var leikskólinn Vallarsel á Akranesi 
með einkunnina 4.56 en Vallarsel er 
elsti starfandi leikskólinn á Akranesi 
en starfssemi hans hófst árið 1979. 
Leikskólinn hefur verið í efstu sætum 
í stofnun ársins frá upphafi þátttöku. 
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Fyrrum þingmenn úr Borgarfirði: 

Davíð Aðalsteinsson 
á Arnbjargarlæk
Ýmsir bændur í uppsveitum 

Borgarfjarðar hafa setið á Al-
þingi og látið gott af sér leiða 

fyrir þjóðarbúið. Einn þeirra er Dalvíð 
Aðalsteinsson bóndi á Arnbjargar-
læk í Þverárhlíð sem sat á þingi fyrir 
Framsóknarflokkinn 1979 til 1987. Í 
þingkosningunum 1987 skipaði Davíð 
2. sæti framboðslista Framsóknar-
flokksins lá eftir Alexander Stefáns-
syni í Ólafsvík, þáverandi félagsmála-
ráðherra. Eftir prófkjör í aðdraganda 
þingkosninganna bauðst Davíð til 
að víkja sæti fyrir Dalamanninum 
Sigurði Þórólfssyni með því skilyrði 

að Sigurður tæki það sæti. Það varð 
ekki svo Davíð Aðalsteinsson skip-
aði 2. sætið, Steinunn Sigurðardóttir, 
hjúkrunarfræðingur á Akranesi, var 
í 3. sæti, Sigurður Þórólfsson, bóndi 
og oddviti, Innri-Fagradal, Saurbæj-
arhreppi var í 4. Sæti og Jón Sveins-
son, lögmaður á Akranesi í 5. sæti. 
Framsóknarflokkurinn fékk aðeins 
einn mann kjörinn og Davíð fór ekki 
á þing en var næstur að komast inn. 

Davíð Aðalsteinsson var formaður 
Framsóknarfélags Mýrasýslu 1974—
1981, í hreppsnefnd Þverárhlíðar-
hrepps 1978—1986 og 1990—1994, 

formaður skólanefndar Varmalands-
skóla 1978—1986, í stjórn Veiðifélags 
Þverár frá 1979. Var á allsherjarþingi 
Sameinuðu þjóðanna 1981 og á þingi 
Alþjóðaþingmannasambandsins í 
Mexíkó 1986. Sat um tíma í bankaráði 
Seðlabanka Íslands. 

Davíð aðalsteinsson.

Fulltrúar leikskólans Garðasels með viðurkenninguna.
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HVALUR HF.

Snæfellsbær

Óskum Víkingi Ólafsvík 
til hamingju með 

ÚRVALSDEILDARSÆTIÐ

Mynd Þröstur Albertsson
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Hæfileikamótun N1 og 
KSÍ var á Vesturlandi
Æfingar vegna hæfileika-

mótunar N1 og KSÍ á 
Vesturlandi fóru fram 

á Skallagrímsvelli í Borgarnesi sl. 
þriðjudag. Halldór Björnsson, yfir-
maður hæfileikamótunar, var með 
æfingu hjá bæði stelpum og strákum 
á Vesturlandi. Eftirtaldir stúlkur voru 
á æfingunum vegna hæfileikamót-
unar.

ÍA
• Eva María Jónsdóttir
• Katrín María Óskarsdóttir
• Ásta María Búadóttir
• Róberta Lilja Ísólfsdóttir
• Anna Þóra Hannesdóttir
• Sigrún Sigurðardóttir
• Erna Björt Elíasdóttir
• Dagný Halldórsdóttir

Víkingur Ólafsvík
• Birgitta Sól Vilbergsdóttir
• Birta Guðlaugsdóttir
• Fehima Purisevic
• Halla Sóley Jónasdóttir
• María Òsk Heimisdóttir

Strákar voru snöggtum fleiri enda 
komu þeir frá fleiri félögum.

Skallagrímur
• Brynjar Snær Pálsson
• Elís Dofri Gylfason
• Gunnar Örn Ómarsson

ÍA
• Benjamin Mehic
• Marvin Darri Steinarsson
• Gylfi Karlsson
• Marteinn Theódórsson
• Mikael Hrafn Helgason
• Sigurjón Logi Bergþórsson

• Júlíus E. Baldursson
• Helgi Jón Sigurðsson

Kormákur
• Kári Gunnarsson
• Björn Gabríel Björnsson

Víkingur Ólafsvík
• Anel Crnac 
• Benedikt Björn Ríkharðsson 
• Bjartur Bjarmi Barkarson 
• Bjarni Arason 

Helstu markmið hæfileikamótunar 
KSÍ eru að:
1. Fjölga þeim leikmönnum sem fylgst 

er með.
2. Fylgjast með yngri leikmönnum 

en áður og undirbúa þá fyrir hefð-
bundnar landsliðsæfingar.

3. Koma til móts við minni staði á lands-
byggðinni og mæta þeirra þörfum.

4. Koma til móts við leikmenn stærri 
félaga á höfuðborgarsvæðinu sem að 
öllu jöfnu væru ekki valdir á lands-
liðsæfingar.

5. Bæta samskipti við aðildarfélögin og 
kynna fyrir þeim stefnu KSÍ í lands-
liðsmálum.

6. Undirbúa leikmenn enn betur til þess 
að mæta á landsliðsæfingar seinna 
með fræðslu.

Hluti þátttakenda á hæfileikamótinu.

Endurbætur á 
þreksalnum á 
Jaðarsbökkum
Nú í byrjun árs hafa fulltrúar á 

vegum ÍA unnið að ýmsum 
endurbótum á þrekaðstöð-

unni að Jaðarsbökkum. Fjárfest hefur 
verið í nýjum tækjum og tæknibún-
aði sem á að bæta aðstöðu í salnum 
verulega. Alls er áætlað að endurbæt-
urnar kosti um sjö milljónir króna og 
eru þessar framkvæmdir þær mestu á 
vegum bandalagsins í mörg ár. Það er 
von stjórnar ÍAað allir verði sáttir við 
breytingarnar og aðstaðan nýtist sem 
flestum íþróttamönnum. Meðfylgj-
andi eru myndir af sjálfboðaliðum ÍA 
vinna að endurbótunum og flutningi 
þrektækja. 

Dr. Viðar Halldórsson  
til liðs við ÍA 
Viðar Halldórsson hefur sinnt verk-
efnum sem ráðgjafi fyrir íþróttafélög, 
fyrirtæki og stofnanir frá árinu 2001. 
Frá árinu 2003 starfaði hann sem lektor 
við Kennaraháskóla Íslands og síðar við 
Háskólann í Reykjavík þar sem hann 

var m.a. sviðsstjóri íþróttafræðasviðs. 
Viðar hefur sinnt kennslu og rann-
sóknum í félagsfræði, íþróttafélags-
fræði og íþróttasálfræði við Háskólann 
í Reykjavík og Háskóla Íslands. Hann 
er með doktorspróf í félagsfræði með 
sérstaka áherslu á félagsfræði árangurs 
(sociology of excellence). 

Viðar hefur einnig sinnt ráðgjafa-
hlutverki í íþróttahreyfingunni og 
meðal annars komið að stefnumótun 
fyrir íþróttafélög og íþróttastofnanir; 
rannsóknum fyrir íþróttafélög og 
stofnanir; hvatningafyrirlestrum og 
aðstoð við íþróttalið í fjölmörgum 
íþróttagreinum; sem og sinnt einstak-
lingsráðgjöf fyrir íþróttamenn. Viðar er 
boðinn velkominn á Akranes. 

íþróttamannvirki á Jaðarbökkum.

ÍA í meistaraflokki kvenna byrjar 
leik í 1. deild gegn Augnabliki
Meistaraflokkur kvenna 

hjá ÍA í 1. deild kvenna 
leikur næst gegn Augna-

bliki 27. maí nk. á Norðurálsvell-
inum á Akranesi. Með ÍA í 1. 
deild kvenna A-riðli leika Haukar, 
Augnablik, HK/Víkingur, ÍR/BÍ/
Bolungarvík og Keflavík. ÍA-stelpur 
leika gegn HK/Víkingi 13. júní og 
svo gegn Haukum á útivelli 18. júní. 
og svo gegn HK/Víkingi á heima-
velli. 

ÍA meistaraflokkur lék á Norður-
álsvelli 26. maí sl. gegn Breiðabliki 
og tapaði 1:0, á Grafarvogsvelli gegn 
Fjölni 31. maí, á heimavelli gegn 
Fylki 7. júní og svo stórleikur gegn 
KR í Frostaskjólinu 15. júní. 

Víkingur Ólafsvík
Víkingur Ólafsvík á lið í 1. deild karla 
og 1. deild kvenna, B-riðli og leika 
konurnar þar með Álftanesi, FH, 
Fjölni, Fram, Grindavík og Hvíta 
riddaranum. Í 1. deild karla leika karl-
arnir næst gegn Selfossi á heimavelli 
23. maí, á útivelli gegn Þrótti 29. maí, 
á heimavelli gegn BÍ/Bolungarvík 6. 
júní og á útivelli gegn HK 13. júní. 
Konurnar leika gegn Fram 25. maí 
á Framvellinum, á heimavelli gegn 
Hvíta riddaranum 30. maí, á útivelli 
gegn Álftanesi 4. júní og á heimavelli 
gegn Fjölni 16. júní. 

Skallagrímur Borgarnesi
Skallagrímur á lið í 4. deild karla, 

B-riðli, en þar leika einnig Snæfell, Afr-
íka, Augnablik, KH, Mídas og Vatna-
liljur. Skallagrímur leikur gegn Afríku á 
Leiknisvelli 22. maí, á Skallagrímsvelli 
5. júní gegn Vatnaliljum, gegn KH á 
Hvolsvelli 10. júní og svo er „derby-
leikur“ á Skallagrímsvelli gegn Snæfelli 
á þjóðhátíðardaginn, 17. júní. 

Snæfell í Stykkishólmi
Snæfell leikur einnig í B-riðli 4. deildar 
karla. Næsti lei5. Júní, ákur er gegn 
Augnabliki 29. Maí á Stykkishólmsvelli, 
gegn Mídas á Framvelli , á heimavelli 
gegn Afríku 14. Júní og svo áður-
nefndur leikur gegn Skallagrími á 
þjóðhátíðardaginn, sem leikinn verður 
í Borgarnesi. 

Meistaraflokkur kvenna hjá ía sumarið 2015.
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Holl, ristuð hafragrjón

SÓLSKIN BEINT
Í HJARTASTAD-


