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Snæfellsjökull handan Borgarness
Á fögrum sumardegi er náttúrufeg-

urðin óvíða jafn mikil og á Vest-
urlandi, nánast sama hvar litið er. 

Snæfellsjökull var nýlega mjög sýnilegur 
í sumarblíðunni og rétt eins og hann risi 
upp skammt norðvestan Borgarness. En 
svo er auðvitað ekki, Snæfellsjökull er í 
um 130 km fjarlægð frá Borgarnesi eftir 
þjóðvegakerfinu, rís þar upp í 1.446 metra 
hæð. Undir Snæfellsjökli er virk eldstöð 
eða eldkeila sem hefur myndast við mörg 
gos, síðast fyrir um 1.750 árum. Rekja má 
gossögu hans 700 þúsund ár aftur í tímann 
og flest gosin í toppgígnum hafa ýmist verið 

sprengigos eða hraungos. Frá ísaldarlokum 
hefur gosið yfir 20 sinnum í og við jökul-
inn og voru þrjú gosanna mikill þeytigos, 
fyrir 8000 árum, 4000 árum og 1750 árum. 
Háahraun heitir lítil tota af síðast nefnda 
hrauninu og hylur mestalla suðurhlíð Snæ-
fellsjökuls. Jökullinn stendur í Snæfells-
jökulsþjóðgarði, eðli málsins samkvæmt. 

Sunnan Borgarness sést svo Borgar-
fjarðarbrúin sem var opnuð til umferðar 
1981 og styttir það leiðina yfir Borgarfjörð 
um 11 km. Brúin er næstlengsta brú lands-
ins, 520 metra löng en lengst er Skeiðar-
árbrúin sem er 880 metrar. Flatarmál 

Borgarfjarðarbrúarinnar er samt mest, þ. 
e. mesta flatarmál akbrauta, þ. e. 4659 m2 
en flatarmál Skeiðarárbrúarinnar er 3.870 
m2 enda er hún einbreið með útskotum. 

Um Snæfellsjökul orti Steingrímur 
Thorsteinsson m.a. 

„Ljóst var út að líta“, 
Ljómaði fagurt oft
Snæfell hrími hvíta
Við heiðblátt sumarloft; 
Skein þar mjöll á hnúkum hæst; 
„Allt er hreinast“, hugði’ eg þá, 
„Sem himninum er næst.“



2 25.  Júní  2015

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Stærðir 38-58

Flott sumarföt, fyrir flottar konur

Verslunin Belladonna

Gönguleiðir á Þingvallasvæðinu: 

Svæðið tengist Borgarfirði 
með ýmsum hætti
25 gönguleiðir á Þingvallasvæð-

inu er sjötta og síðasta bókin 
í ritröðinni um gönguleiðir á 

Vesturlandi og Suðvesturlandi. Út hafa 
komið bækur um gönguleiðir á höfuð-
borgarsvæðinu, Hvalfjarðarsvæðinu, 
Reykjanesskaga, Snæfellsnesi og Borg-
arfjörð og Dali. Útgefandi að þessari 
nýjustu bók er bókaútgáfan Nýhöfn 
en texta bókarinnar hefur Reynir Ingi-
bjartsson skrifað og hann hefur einnig 
tekið allflestar myndirnar. 

Við val á gönguleiðum í þessari bók 
er einkum þrennt haft í huga; Þjóð-
garðurinn á Þingvöllum, hringurinn 
kringum Þingvallavatn og hinar fornu 
og nýju höfuðleiðir til Þingvalla frá 
öllum landshlutum. Eins og í fyrri 
bókum er þeirri reglu fylgt að láta 
hverja gönguleið liggja í hring, sé þess 

kostur, og hafa leiðirnar að jafnaði 3 – 6 
km. Tæpast er um neinar fjallgöngur 
að ræða. 

Reynir segir Þingvallasvæðið aug-
ljóslega tengjast Borgarfirði með 
ýmsum hætti enda lágu leiðir Borg-
firðinga og fleiri oft um Uxahryggi og 
Kaldadal þegar farið var til Þingvalla 
fyrr á tímum til þinghalds. Einnig 
var farið um Siglfirðingaveg frá Kili 
sunnan Langjökuls og að Hofmanna-
flöt. Samþykktar hafa verið aukafjár-
veitingar til að bæta vegasamgöngur 
um Uxahryggi og Kaldadal fram hjá 
Sandkluftavatni sem nemur tugum 
milljóna króna og einnig hefur Kjós-
askarðsvegur fengið fjárveitingu, en 
samtals nema þessar fjárveitingar hátt 
í 200 milljónir króna. Loksins er eitt-
hvað gert fyrir þessa vegi sem verða 

stöðugt vinsælli, bæði af Íslendingum 
og erlendum ferðamönnum. 

Meyjarsæti og  
Hofmannaflöt
Ein gönguleiðin nefnist Meyjarsæti 
og Hofmannaflöt. Þegar alfaraleiðir 
til Þingvalla og Suðurlands lágu um 
Uxahryggi, Kaldal og Eyfirðingaveg 
voru Hofmannaflöt og Meyjarsæti 
fastir viðkomustaðir. Áður en þing-
hald hófst á Þingvöllum réðu menn 
ráðum sínum á Hofmannaflöt og þá 
hefur vísast verið farið þar í leiki og 
tekist á í glímubrögðum. Sagt er að þá 
hafi meyjar og komur setið í Meyjar-
sæti, gjarnan skartbúnar, og fylgst með 
leikunum. Áður lágu leiðirnar um Hof-
mannaflöt og hjá Meyjarsæti, en síðan 
var vegarstæðið flutt að austurhlið Ár-
mannsfells. Um leið hvarf rómantíkin 
yfir svæðinu. 

Þegar komið er að Hofmannaflöt 
að sunnan eða norðan liggur gamli 
slóðin út af af Uxahryggjarveginum 
og yfir vesturenda flatarinnar. Þar er 
fyrir girðing og ágætt að leggja þaðan í 
göngu og fara austur Hofmannaflötina 
og skynja hversu stór hún er í reynd. 
Puntgrasið getur orðið býsna hátt og 
það er eins og yfir akur að líta. Þegar 
komið er upp slóðann hjá Meyjarsæti 
er komið á forna leið, þar sem sjá má 
aldargamla, hellulagða braut. Þar ók 
fyrsti bíllinn sem fór um Kaldadal en 
það var árið 1927. Um skeið var það 

eina bílfæra leiðin milli Suðurlands, 
Vesturlands og Norðurlands. 

Norðan Meyjarsætis er Sandklufta-
vatn en í þurrkum hverfur það næstum 
alveg. Vegna uppblásturs er horfin hin 
rómaða Bláskógarheiði sem áður var 
upprekstrarland Þingvellinga. Þar 
þeysti Skúli forðum á Sörla sínum 
þegar hann var að bjarga lífi sínu undan 
dómum Alþingis, eða svo segir sagan. 

Sörli féll hins vegar dauður niður í 
Húsafellstúni. 
Sörli er heygður Húsafells í túni, 
hneggjar þar við stall með öllum tygjum, 
krafsar hrauna salla blakkurinn brúni, –
bíður eftir vegum fjalla nýjum. 

Líklega hefur Alþingi tekið mið af 
síðasta erindi kvæðis Gríms Thomsen, 
Skúlaskeiði, þegar nýjasta fjárveiting til 
vegaframkvæmda var samþykkt. 

Meyjarsæti.

Reynir Ingibjartsson með nýju gönguleiðabókina. Afar fróðleg lesning um 
gönguleiðir um helgasta stað íslendinga.

Heyskapur hefst allt að þremur 
vikum síðar vegna kulda í vor
Kuldi á liðnu vori gerir að 

verkum að bændur hefja slátt 
mun seinna en í meðalári. 

Gera má ráð fyrir að almennt hefjist 
heyskapur ekki fyrr en jafnvel í lok 
mánaðarins á sumum bæjum. Úthagi 
tekur seint við sér og fé er víða á túnum 
sem enn seinkar því að sláttur geti haf-
ist. Haft er eftir Jónu Þórunni Ragnars-

dóttur fóðurráðgjafa að ástandið sé 
afar lélegt. Hún segir þetta slakt í ár 
og það geti munað allt að þremur 
vikum hvað heyskap seinkar. Bændur 
byrja því ekki heyskap fyrr en undir 
mánaðarmótin júní/júlí en algengast 
er á heyskapur sé byrjaður á Suður- 
og Vesturlandi kringum 20. Júní, þó 
nokkuð misjafnt eftir svæðum. 

Heyvinnsluvélar eru með ýmsum hætti í dag og mjög mismunandi af-
kastamiklar. Dagur kýrinnar var til 

heiðurs kúnni en fáir mættu
Málþing um íslensku kýrnar 

verðu haldið í Landbúnað-
arsafni Íslands að Hvanneyri 

laugardaginn 13. júní sl. Albína H. Páls-
dóttir fornleifafræðingur flutti erindi 
sem kallast Landnámskýrin: Stöðutákn 
og fórnardýr, Magnús B. Jónsson, fyrr-
verandi nautgriparæktarráðunautur 
flutti ágrip af ræktunarsögu íslensku 
kýrinnar og Þórarinn E. Sveinsson, 
mjólkurverkfræðingur fjallaði um 
mjólkurvinnslu fyrr og nú auk þess sem 
sýndar voru eldri aðferðir við mjólkur-
vinnslu. Það var Erfðalindasetur Lbhí, 
Erfðanefnd landbúnaðarins og Land-
búnaðarsafn Íslands sem stóðu fyrir 
þinginu. Dapurt var hversu fáir sýndu 
þessu málþingi áhuga, átti íslenska kýrin 
ekki betra skilið? 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 
hefur skilað til landbúnaðar- og sjáv-
arútvegsráðherra skýrslunni „Mjólk-
urframleiðsla á Íslandi - Staða og 
horfur”. Í skýrslunni reynt er að greina 
uppbyggingu mjólkurframleiðslu hér á 
landi og þróun hennar á síðustu árum. 
Í skýrslunni kemur skýrt fram að opin-
berir styrkir til landbúnaðarframleiðslu 
hér á landi hafa lækkað sem hlutfall af 
landsframleiðslu á undanförnum árum. 
Þrátt fyrir þetta hefur náðst árangur í að 
ná niður verði á helstu mjólkurvörum 
og auka framleiðslu. 

Í skýrslunni segir að raunverð á ný-
mjólk, rjóma, skyri, jógúrt, smjöri og 
osti hafi verið lægra árið 2013 en 2003. 
Kemur fram að þó svo verð á mjólk-
urvörum fari hækkandi hafi hún ekki 
haldið í við þróun á vísitölu neyslu-
verðs. Einnig að 70% matvara á þessu 
tímabili, 2003 til 2013, hækkaði meira 
en sú mjólkurafurð sem hækkaði mest. 
Aðeins 10% matvara hækkuðu minna 
í verði. Athygli vekur að þrátt fyrir 
þennan árangur er í skýrslunni gerðar 
tillögur að breytingum sem kollvarpa 
núverandi fyrirkomulagi mjólkurfram-
leiðslu. 

Meðalnyt hefur  
aukist um 45%
Í skýrslu Hagfræðistofnunar segir: 
„Hagkvæmni hefur aukist mikið í 
rekstri íslenskra kúabúa undanfarin ár. 
Meðalnyt á hverja íslenska kú jókst um 
nálægt 45% frá 1994-2012, en áður hafði 
hún lítið aukist í áratugi.“ Þessi hag-
ræðing í mjólkurframleiðslu hefur skilað 
sér í lægra verði til neytenda. Á móti 
kemur fram í skýrslunni að auka þurfi 
möguleika til nýliðun í greininni og auka 
skilvirkni greiðslna úr ríkissjóði þannig 
að þær skili sér betur til bænda. Þessi 
atriði þarf að taka til nánari skoðunar 
sem og ýmis önnur atriði skýrslunnar í 
komandi búvörusamningum. 

Aukin skilvirkni  
skilar sér til neytenda
Bændasamtök Íslands og Landsamband 
kúabænda gagnrýna að skýrsluhöfundar 
gefi sér að eftirgjöf í tollum á landbún-
aðarafurðum skili sér í lægra verði til 
neytenda. Nýleg dæmi þar sem hið opin-
bera hefur lækkað álögur á vöruflokkum 
sýna að það er ekki gefið að verð á þeim 
út úr búð lækki samsvarandi. Þvert á 
móti kemur fram í nýlegum verð-
lagskönnunum ASÍ að verð á þessum 
vöruflokkum hækkaði eða stóð í stað 
eftir að dregið var úr álagningu. Aukin 
skilvirkni í framleiðslu mjólkurafurða 
hefur aftur á móti skilað sér í lækkuðu 
verði til neytenda eins og skýrsla Hag-
fræðistofnunar rekur ágætlega. 

Þórarinn E. Sveinsson fjallaði um 
mjólkurvinnslu á málþingi um ís-
lensku kúna, en ekkert um umbúðir 
utan um mjólkina sem þær gefa af 
sér, og enginn vill vera án.
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Lækkun byggingakostnaðar eykur áhuga ungs fólks að flytja á landsbyggðina, 
fá góða og vel borgaða vinnu og eða stofna eigin fyrirtæki. Það eykur áhuga 
sveitarfélaga að byggja félagslegar íbúðir einnig og þannig stuðla að flutningi 
ungs fólks á landsbyggðina. Frábær hugmynd hjá Samtökum iðnaðarins ef hún 
gengur eftir. Hægt er að lækka byggingarkostnað minni íbúða um fjórar til 
sex milljónir króna með einföldum hætti, samkvæmt nýrri rannsókn Samtaka 
iðnaðarins. Samtökin hafa metið gögn um byggingarkostnað í þeim tilgangi 
að lækka kostnaðinn og auka framboð á smærri íbúðum, sem vöntun er á. 
Verið er að skoða raunverulegar tölur um byggingarkostnað og greina hann 
með tilliti til þeirra þátta sem mynda kostnaðinn. Niðurstaðan er sú að það 
er ansi stórt hlutfall, um 30%, sem felur í sér liði sem opinberir aðilar geta 
haft áhrif á, til lækkunar á byggingarkostnaði. Sé dæmi tekið af byggingu 
115 fermetra íbúðar í 3-4 hæða fjölbýlishúsi á höfuðborgarsvæðinu nemur 
heildarkostnaður rúmum 36 milljónum króna. Þar af fara tæpar 26 milljónir 
í byggingarkostnaðinn sjálfan. Tæp fjórar og hálf milljón króna fer í lóðina 
og tæpar 4 milljónir króna í annað, svo sem veitu-, umsýslu- og leyfisgjöld. 
Loks fara tæpar 2 milljónir króna í að uppfylla nýja byggingarreglugerð. SI 
telja að hægt sé að lækka þennan kostnað um 4-6 milljónir króna.

Íbúðalánasjóður á mörg hundruð íbúðir í dag sem enginn býr í, allt kerfið 
strand og starfsmenn ráðalausir, sem er ótrúlega staða. Ein lausnin sem þó er 
ekki auðsótt er að selja íbúðirnar fyrir slikk og afskrifa áhvílandi skuldir, það 
væri gott viðbótarframlag ríkisvaldsins vegna kjaraviðræðna síðustu vikna 
og mánaða en ríkisstjórnin hefur lofað 2300 nýjum félagslegum íbúðum í 
tengslum við þá samninga. Í nýlegu viðtali við Peter Dohlman, sem er sér-
fræðingur hjá Alþjóða gjaldeyrissjóðnum, kom fram að AGS telji viðskipta-
módel sjóðsins ónýtt og að nauðsynlegt sé að ná samkomulagi um nýja stefnu 
í húsnæðismálum og láta Íbúðalánasjóð hætta útlánum en mikilvægt sé að 
ný stofnun eða áætlun komi í staðinn. Stjórn Íbúðalánasjóðs tekur undir það 
með AGS að nauðsynlegt er að ljúka vinnu við framtíðarskipan húsnæðismála 
og ná sátt um nýja húsnæðisstefnu. Hinsvegar bendir stjórnin á að brýnt sé 
að gætt sé að því að breytingar á starfsemi sjóðsins séu vel ígrundaðar og 
undirbúnar þannig að sem minnst tjón hljótist af. Datt stjórn Íbúðalánasjóðs 
eitthvað annað í hug?

Hvernig fer með kjarasamninga við BHM og fleiri skal ósagt látið en ef forystu-
menn BHM hætta þessu pólitíska hnoði sem þeir hafa stundað undir forystu 
Keflavíkurgöngukommans er næsta víst að samningar verða undirritaðir. Það 
er grafalvarlegt mál að heilsufar fjölda manna skuli vera haft að leiksoppi, 
kannski Birgir Jakobsson landlæknir hafi vakið athygli á því svo eftir var tekið. 
Lagasetning á verkfall BHM og hjúkrunarfræðinga var íll nauðsyn. En fleira 
þarf að gera til að gera búsetu á landsbyggðinni meira aðlaðandi fyrir fólk, 
helst á öllum aldri. Vegakerfið þarf að laga, fólk þarf að komast milli lands-
hluta hindrunarlaust og án þess að skemma bílinn vegna lélegra vega. Það 
er greinilega ekki alls staðar hægt, t.d. hafa sumarbústaðaeigendur á staðið í 
vegi fyrir vegalagningu um Teigskóg í Reykhólasveit. Hvaða rétt hefur fólk 
sem á lögheimili í Kópavogi og Garðabæ að hindra nauðsynlegar vegabætur 
á Vestfjörðum? Kannski á aulalegur undanlægjuháttur opinberra aðila þar 
mesta sök, þora einfaldlega ekki að taka á þessum yfirgangi sumarhúsafólksins. 
Rétt er að minna á að Teigskógur er enginn skógur, heldur kjarr sem er svo 
lágvaxið að jafnvel dvergur mundi ekki týnast þar.

Ekki er hægt að skilja svo hér við að minnast ekki á hátíðarhöldin 17. júní 
á Austurvelli. Þar mætti fólk, margt af því undirmálsfólk, til að mótmæla 
ríkisstjórninni en virtist aðspurt ekki hafa það á hreinu hverju það væri að 
mótmæla í störfum ríkisstjórnarinnar. Ein konan sagði að Jón Sigurðsson 
forseti hefði mótmælt á sínum yfirgangi Dana, sem er að vissu leiti rétt, en 
það var yfirgangur Trampe greifa sem olli því að Jón Sigurðsson sagði, ,,Vér 
mótmælum allir.“ En að sýna ekki þjóðsöngnum, fjallkonunni og forseta 
Íslands virðingu er þessu fólki til háðungar. Birgitta Jónsdóttir ætti að hafa 
betra taumhald á þessum bumbuslögurum. Í öðrum byggðarlögum var þjóð-
hátíðardeginum fagnað með eðlilegum hætti, með gleði í sinni.

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

Lækkun bygginga- 
kostnaðar er hvati til  
búsetu á landsbyggðinni

Leiðari Steinn Steinarr var eitt af 
öndvegisskáldum Dalamanna
Steinn Steinarr, sem er skáldanafn 

Aðalsteins Kristmundssonar, 
fæddist hinn 13. október árið 

1908 og lést aðeins fimmtugur að 
aldri. Steinn fæddist á Laugalandi í 
Nauteyrarhreppi við Ísafjarðadjúp en 
ólst að mestu upp í Saurbæ í Dölum 
en fluttist til Reykjavíkur átján ára 
gamall. Á þessum erfiðu tímum létu 
róttækir fylgismenn sósíalisma mikið 
að sér kveða, ekki síst skáldin, og Steinn 
gekk til liðs við þá. Þess sjást skýr merki 
í fyrstu ljóðabók hans, Rauður loginn 
brann, sem út kom árið 1934. Róttæk 
ljóð sátu þar í fyrirrúmi eins og nafn 
bókarinnar gefur til kynna. Ljóðin í 
þessari fyrstu bók Steins eru langflest 
hefðbundin (með rími, ljóðstöfum og 
hefðbundinni hrynjandi). En auk hinna 
róttæku ljóða um hlutskipti lítilmagn-
ans bar mikið á vonleysi og trega. Það 
er eins og skáldinu finnist á stundum 
fátt merkilegt við líf mannanna, til-
gangurinn óljós og mannkynið statt 
í eins konar völundarhúsi sem erfitt 
er að rata um og útgönguleiðin týnd. 

Steinn kom víðar við. Hann 
samdi ljóðin í barnabókunum Tind-
átarnir (1943) og Halla (2000) en 
Nína Tryggvadóttir myndskreytti þá 
fyrrnefndu og Louisa Matthíasdóttir 
hina. Auk þess ritaði hann stórsnjallar 
blaðagreinar um ýmis mál. Steinn var 
fatlaður á handlegg sem gerði honum 
alla líkamlega vinnu erfiða. Framtíðar-
horfur hans virtust því ekki glæsilegar 
enda hafði skólaganga hans verið stutt. 
Steinn fékk því að kynnast fátækt á 
þessum árum en í staðinn komst hann 
í kynni við ung skáld og listamenn sem 
hittust reglulega í Unuhúsi. 

„Líklega sýnist oss í dag form-
bylting sú í íslenskri ljóðagerð, sem 

oft er kennd við Stein Steinarr, sé ekki 
sé ekki eins róttæk og almælt var fyrir 
15 – 25 árum,“ segir Kristján Karls-
son í inngangi að Kvæðasafni Steins 
Steinarrs sem gefið var út 1964. „Það 
kann jafnvel að koma fyrir, að vér 
sjáum eftir því, að hann skyldi ekki 
ganga lengra í ýmsum tilraunum sínum 
og nýbreytni í meðferð íslenskrar ljóð-
línu. En svo er að sjá, að margir hafi 
ekki áttað sig á því lengi vel, hvort sem 
þeir lásu hann eða ekki, að Steinn orti 
yfirleitt mjög bundið, með stuðlasetn-

ingu og rími, þótt hann breytti oft arf-
gengum bragarháttum – línulengd og 
erindaskipan – eða leysti þá upp. Þessi 
misskilningur var þeim mun furðu-
legri, að hin nærtæku ádeilukvæði, sem 
miklu fleiri lásu enn önnur, voru mjög 
kunnuglega háttföst. Steinn skildi, að 
háð og skop og níð fara að líkindum 
best í mjög sniðföstu, langvöndu 
formi, með hvössum hornum ríms. Ég 
býst við að pólitískar skoðanir hætti 
bráðum að ráða dómum manna um 
skáldskap hans, enda þótt pólitík skipti 
vitanlega máli í sumum kvæðanna.“

Síðar segir Kristján að Steinn 
Steinarr hafi gerst heimspekilegt skáld 
og frumleik hans og skáldlegan þroska 
megi rekja til heimspeki ljóða hans. 
Kveld við Breiðafjörð
Ó, ljúfa sól, ég lofa geisla þína. 
Langt fram í dal er stúlka að sækja 
kýrnar, 
sú gaf mér forðum gjöf, sem aldrei 
rýrnar. 
Guð hjálpi þeim, sem skilur veröld 
sína. 
Hvers virði er líf í smárans smáa 
blaði? 
Smiður verð ég víst aldrei framar 
nefndur. 
Hundingjans kjóll er hærra, fínna 
stemmdur. 
Hugur minn grætur einn hjá tæpu 
vaði. 
Sólin er hnígin hægt í hafsins skaut, 
Og húmið vefst um þreytta fætur 
mína. 
Nú eru kýrnar komnar heim í fjós. 
Langt út í heiminn liggur gömul 
braut. 
Látt‘ ekki fjandann veiða sálu þína. 
Innst inn í firði vakir fátækt ljós. 

Steinn Steinarr

Minnisvarði um skáldin þrjú sem 
stendur hjá Staðarhólskirkju í 
Hvammsprestakalli. Skáldin eru 
Sturla Þórðarson 1214 – 1284, Stefán 
frá Hvítadal 1887 – 1933 og Steinn 
Steinarr 1908 – 1958. Það var Sögu-
félag Dalamanna sem lét reisa minn-
isvarðann en hann var afhjúpaður 
23. ágúst 2008, fimmtíu árum eftir 
lát Steins Steinarrs. 

Móðir, kona, meyja á Austurvelli
Austurvöllur ómaði til heiðurs 

konum 19. júní sl. , þegar 
100 ár voru liðin frá því að 

konur öðluðust kosningarétt á Íslandi. 
Höfundarverk kvenna voru í önd-
vegi í veðurblíðunni á Austurvelli og 
söngurinn hófst með söng karlmanna, 
Karlakórsins Þrasta undur stjórn Jóns 
Kristins Cortez og fyrsta lagið var 
auðvitað Fósturlandsins Freyja. Aðrir 
kórar sem heiðruðu konur á þessum 
degi voru m.a. Söngsveitin Fílharm-
onía, Barnakór Vatnsendaskóla og 
Léttsveit Reykjavíkur. 

Vigdís Finnbogadóttir, fyrrver-
andi forseti Íslands, talaði af svölum 
Alþingishússins og og afhjúpað var 
listaverk eftir Ragnhildi Stefánsdóttur, 
höggmynd af Ingibjörgu H. Bjarnason 
alþingismanni, fyrstu konunni sem 
kjörin var til setu á Alþingi, en styttan 
stendur við Skála Alþingis. 

Fósturlandsins Freyja
fagra Vanadís, 
móðir, kona meyja, 
meðtak lof og prís. 
Blessað sé þitt blíða
bros og gullið tár. 
Þú ert lands og lýða
ljós í þúsund ár.

Karlakórinn Þrestir lofsyngur konur.

Þingkonur mættu prúðbúnar á Austurvöll, m.a. þessar Framsóknarkonur. F.v.: 
Sigrún Magnúsdóttir umhverfisráðherra, Silja Dögg Gunnarsdóttir þingmaður 
Suðurlandskjördæmis, Valgerður Sverrisdóttir fyrrverandi þingmaður norð-
austurkjördæmis og ráðherra og Jóhanna María Sigmundsdóttir, þingmaður 
norðvesturkjördæmis.
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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
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Grunnskóla 
Stykkishólms slitið í 
Stykkishólmskirkju
Grunnskólanum í Stykk-

ishólmi var slitið 5. júní 
sl. í Stykkishólmskirkju. 

Nemendur vorskóla sem eru vænt-
anlegir nemendur 1. bekkjar næsta 
skólaár voru útskrifaðir með vitn-
isburði ásamt gjöf frá Bókaverzlun 
Breiðafjarðar. Þá voru útskrifaðir 13 
nemendur úr 10. bekk. Tónlistarat-
riði voru frá Tónlistarskóla Stykkis-
hólms, Ísól Lilja Róbertsdóttir spilaði 
á píanó og trommusveit spilaði undir 
stjórn Hafþórs Guðmundssonar. 
Skólinn hefst aftur að loknu sum-
arfríi fimmtudaginn 20. ágúst nk. 

Nemendur frá Lyshöjskole í 
Kolding voru í heimsókn um síð-
ustu mánaðarmót. Ótrúlega flottur 
24 nemenda hópur sem hefur 

dvaldi á einkaheimilum í Stykkis-
hólmi ásamt 2 kennurum sínum. 
„Ég vil þakka mínum nemendum, 
kennurum og foreldrum innilega 
fyrir gríðarlega vel heppnaða heim-
sókn en slík verkefni sem þessi efla 
starfið mjög og það er tekið eftir 
því víða. Þá vil ég einnig fyrir hönd 
GSS þakka öllum þeim bæjarbúum 
er komið hafa að þessu samstarfi 
með einum eða öðrum hætti,“ segir 
Gunnar Svanlaugsson skólastjóri í 
föstudagsbréfi skólastjóra. Nýlega 
fóru nemendur í 10. bekk suður á 
land í sína lokaferð sem nemendur 
skólans. Farið var í River Rafting 
á Hvítá, heimsótt Draugasetur og 
margt annað skemmtilegt gert í 
ferðinni. 

Frá skólaslitunum.

nemendur 10. bekkjar staddir á Suðurlandi.

Fjölmenn brautskráning frá Háskólanum á Bifröst: 

Bifröst á erindi við 
íslenskt samfélag
Vilhjálmur Egilsson rektor 

Háskólans á Bifröst út-
skrifaði 130 nemendur úr 

öllum deildum skólans 13. júní sl. Í 
ræðu sinni lagði Vilhjálmur áherslu 
á að Háskólinn á Bifröst ætti erindi 
við íslenskt samfélag og að skólinn 
hefði það að markmiði að útskrifa 
forystufólk fyrir atvinnulíf og sam-
félag. „Gráður koma ekki sjálfkrafa 
í Háskólanum á Bifröst. Fyrir þeim 
þarf að hafa og oft eru vinnudagarnir 
langir og strangir. En erfiðið í skól-
anum er góður undirbúningur undir 
það sem verður. Við Háskólann á 
Bifröst lærir fólk ekki einungis það 
sem í bókunum stendur eða það 
sem fram kemur í fyrirlestrum og 
í umræðum í tímum. Eitt af helstu 
gildum skólans er samvinna og mikið 
er lagt uppúr því að nemendur læri 
að vinna saman, treysta hver öðrum 
og hjálpast að við að leysa verkefni. 
Hæfileikinn til þess að vinna með 
öðru fólki er afar verðmætur og 
menntun af þessu tagi nýtist í öllum 
störfum alltaf og alls staðar,“ sagði 
Vilhjálmur Egilsson. 

Lærum af mistökum
Þá fjallaði rektor um að allir gerðu 
mistök og að þau væru til að læra af 
þeim. „Við gerum öll mistök og þau 
verða af alls konar ástæðum. Sum 
mistök eru okkar eigin að öllu leyti. 
Stundum höfum við haft væntingar 
til utanaðkomandi þátta sem ekki 
gengu upp. En hvernig sem mistök 
okkar eru til komin vöxum við af því 
að kannast við þau og reyna okkar 
besta til að koma í veg fyrir að gera 
sömu mistök aftur og læra þannig af 
reynslunni. Áhætta er hluti af lífinu. 
Við megum ekki vera svo hrædd við 
að gera mistök að við þorum ekki að 
taka áhættu. Við eigum hins vegar 
að taka yfirvegaða áhættu, vita að 
við getum hugsanlega verið að gera 
mistök en passa okkur alltaf á því að 
fúska ekki með það sem við höfum 
lært.“

Þurfum samvinnu í 
samkeppni
Vilhjálmur ræddi um mikilvægi sam-
vinnu sem er eitt af gildum Háskólans 
á Bifröst. „Samvinna er eitt af helstu 
gildum Háskólans á Bifröst og þess 
vegna er áhugavert að velta því fyrir 
okkur hvernig stendur á því að sam-
vinna og samkeppni séu tvær hliðar á 
sama peningnum. En hvað þýðir þetta 
nákvæmlega? Jú, að við þurfum sam-
vinnu til að ná árangri í samkeppni og 
líka að við þurfum samkeppni til að ná 
árangri í samvinnu. 

Hvernig skýrum við að við þurfum 
samvinnu til að ná árangri í samkeppni? 
Við vinnum langoftast í hópi eða liði. 
Í vinnunni í fyrirtækinu eða stofnun-
inni eða á heimilinu. Við erum oftast 
að stefna að einhverju marki sem krefst 
þess að við vinnum saman. Í hópí-
þróttum náum við ekki árangri nema að 
liðið sé vel samstillt og það sama gerist í 
fyrirtæki, starfsfólkið þarf að vinna vel 
saman, það er alltaf megin forsenda. En 
þurfum við samkeppni til á ná árangri 
í samvinnu? Spáum í samfélag eins og 
okkar. Við erum með mikla verkaskipt-
ingu. Fyrirtæki og einstaklingar sér-

hæfa sig hver á sínu sviði. Í því liggur 
samvinnan. Samfélagið samanstendur 
af margvíslegum einingum sem hafa 
samvinnu sín á milli með alls konar 
viðskiptum og samskiptum. Og þegar 
upp er staðið gengur velgengni samfé-
lagsins út á að réttu fyrirtækin séu að 
gera réttu hlutina eins vel og hægt er. 
Hér á Bifröst erum við einmitt að efla 
fólk til að standa sig í samkeppninni um 
hlutverk í því mikla samvinnuverki sem 
samfélagið er.“

Útskriftarverðlaun hlutu, Ásgeir 
Rúnar Viðarsson í Háskólagátt, Sigur-
björg R. Hjálmarsdóttir af viðskiptasviði 
fyrir hæstu einkunn grunnnema, 
Fanney Daníelsdóttir fyrir hæstu 
einkunn á meistaraprófi á viðskiptasviði, 
Elsa Guðrún Jónsdóttir fyrir hæstu 
einkunn á meistaraprófi á lögfræðisviði 
og Hlynur Jónsson fyrir hæstu einkunn 
á meistaraprófi á félagsvísindasviði. Að 
auki fengu eftirfarandi fjórir nemendur 
felld niður skólagjöld á vorönn í tilefni 
af framúrskarandi námsárangri, þeir 
Svanberg Halldórsson á viðskiptasviði, 
Björn Líndal Traustason á lögfræðisviði 
og Tjörvi Schiöth og Sigurður Kaiser 
Guðmundsson á félagsvísindasviði. 

Vilhjálmur Egilsson rektor og Sigrún Jónsdóttir kennslustjóri með þeim nem-
endur sem eru í grunnámi og fengu viðurkenningu fyrir framúrskarandi 
árangur á vorönn 2015, þ.e. fengu hæstu meðaleinkunn í grunnnámi á hverju 
fagsviði skólans og fá því niðurfelld skólagjöld á næstu önn. F.v.: Vilhjálmur 
Egilsson; Sigurður Kaiser Guðmundsson nemandi á félagsvísindasviði, annar  
tveggja með hæstu meðaleinkunn á félagsvísindasviði; Tjörvi Schiöth, annar 
tveggja með með hæstu meðaleinkunn á félagsvísindasviði; Svanberg Hall-
dórsson nemandi á viðskiptasviði með með hæstu einkunn á sviðinu; Björn 
Líndal Traustason nemandi á lögfræðisviði með hæstu meðaleinkunn á því 
sviði og Sigrún Jónsdóttir.
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www.brakarhatid.is 
Allar nánari upplýsingar á heimasíðunni. 

Söngbók, PARTÝ ÁRSINS, fésbókarviðburðir 
og fleira.  

 

 

Götugrill á föstudegi

Við tökum forskot á sæluna á föstu-
deginum með götugrilli. Tökum vel 

á móti gestum og gangandi.
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Brautskráning Fjölbrautaskóla Vesturlands: 

Benedikta Haralds-
dóttir með bestan ár-
angur á stúdentsprófi
Laugardaginn 23. maí sl. voru 56 

nemendur brautskráðir frá Fjöl-
brautaskóla Vesturlands. Dröfn 

Viðarsdóttir áfangastjóri flutti annál 
vorannar 2015 og Guðmundur Brynjar 
Júlíusson nýstúdent flutti ávarp fyrir 
hönd útskriftarnema. Benedikta Har-
aldsdóttir hlaut viðurkenningu skólans 
fyrir bestan árangur á stúdentsprófi á 
vorönn 2015. Fyrir athöfnina spiluðu 
Aðalsteinn Bjarni Valsson, Nikulás 
Marel Ragnarsson og Sindri Snær 
Alfreðsson nemendur við skólann, 
nokkur lög. Aðrir tónlistarmenn sem 
komu fram voru Heiðmar Eyjólfsson og 
Sigrún Ágústa Helgudóttir nýstúdentar. 
Við athöfnina fékk Arnar Freyr Sævars-
son, sem útskrifaðist með stúdentspróf 
af náttúrufræðibraut á haustönn 2014, 
verðlaun fyrir framúrskarandi náms-
árangur í raungreinum úr sjóði Guð-
mundar P. Bjarnasonar. 

Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri af-
henti námsstyrk Akraneskaupstaðar. 
Námsstyrkurinn skiptist að þessu sinni 
jafnt milli tveggja nemenda. Þeir eru 
Eyrún Eiðsdóttir sem lauk stúdentsprófi 
af náttúrufræðibraut og fékk jafnframt 
viðurkenningu skólans fyrir bestan ár-
angur á stúdentsprófi á haustönn 2014 
og Benedikta Haraldsdóttir sem lauk 
stúdentsprófi af málabraut og fékk 

einnig viðurkenningu skólans fyrir 
bestan árangur á stúdentsprófi á vor-
önn 2015. Nokkrir útskriftarnemar 
fengu verðlaun og viðurkenningar fyrir 
góðan námsárangur og störf að félags- 
og menningarmálum. Nöfn þeirra sem 
gáfu verðlaun eru innan sviga. 
• Arnar Freyr Sigurðsson fyrir störf að 

félags- og menningarmálum (Minn-
ingarsjóður Karls Kristins Kristjáns-
sonar)

• Arnór Bjarki Grétarsson fyrir störf að 
félags- og menningarmálum (Minn-
ingarsjóður Karls Kristins Kristjáns-
sonar)

• Benedikta Haraldsdóttir fyrir bestan 
árangur á stúdentsprófi á vorönn 
2015 (Fjölbrautaskóli Vesturlands), 
fyrir ágætan árangur í erlendum 
tungumálum (Deild erlendra tungu-
mála, bókmennta og málvísinda við 
Háskóla Íslands), ágætan árangur 
í frönsku (Soroptimistasystur á 
Akranesi), ágætan árangur í þýsku 
(þýska sendiráðið), ágætan árangur í 
dönsku (danska sendiráðið) og fyrir 
ágætan árangur í íslensku (Penninn 
Eymundsson á Akranesi)

• Bjarni Tómas Helgason fyrir ágætan 
árangur í verklegum greinum (Katla 
Hallsdóttir og Ína Dóra Ástríðar-
dóttir)

• Guðmundur Rafnar Óskarsson 
fyrir ágætan árangur í sérgreinum 
á námsbraut í bygginga- og mann-
virkjagreinum (Verkalýðsfélag Akra-
ness)

• Guðný Hulda Valdimarsdóttir fyrir 
ágætan árangur í efnafræði (Elkem 
Ísland)

• Hallur Freyr Sigurbjörnsson fyrir 
ágætan árangur í dönsku (danska 
sendiráðið)

• Heiðmar Eyjólfsson fyrir störf að 
félags- og menningarmálum (Minn-
ingarsjóður Karls Kristins Kristjáns-
sonar)

• Sigríður Helga Sigfúsdóttir fékk 
hvatningarverðlaun til áfram-
haldandi náms og viðurkenningu 

fyrir persónulegar framfarir í námi 
(Zontaklúbbur Borgarfjarðar)

• Sigríður Eva Þorsteinsdóttir fyrir 
ágætan árangur í þýsku (þýska sendi-
ráðið)

• Sigrún Ágústa Helgudóttir fyrir 
störf að félags- og menningarmálum 
(Minningarsjóður Karls Kristins 
Kristjánssonar)

• Steinar Bjarki Marinósson fyrir fram-
úrskarandi árangur í stýringum (VS 
Tölvuþjónusta)

• Vilborg Júlía Pétursdóttir fyrir 
ágætan árangur í dönsku (danska 
sendiráðið), ágætan árangur í 
íþróttum (Omnis), ágætan árangur 
í líffræði (Skaginn og Þorgeir & 
Ellert), ágætan árangur í efnafræði 

(Norðurál) og fyrir ágætan árangur 
í raungreinum (Gámaþjónusta Vest-
urlands)

• Þorri Líndal Guðnason fyrir störf að 
félags- og menningarmálum (Minn-
ingarsjóður Karls Kristins Kristjáns-
sonar)

• Þorvaldur Arnar Guðmundsson 
fyrir góðan námsárangur á starfs-
braut (Meitill og GT Tækni) og fyrir 
ágætan árangur í íþróttum (Rótarý-
klúbbur Akraness). 
Ágústa Elín Ingþórsdóttir skóla-

meistari ávarpaði útskriftarnemendur 
í lokin og óskaði þeim gæfu og vel-
farnaðar. Síðan risu gestir úr sætum 
og sungu saman ljóð Steingríms Thor-
steinssonar „Nú er sumar.“

Fríður hópur útskriftarnema ásamt skólastjórnendum.  Mynd/FVA.

Brautskráning Fjölbrautaskóli Snæfellinga: 

Hæstu einkunn á 
stúdentsprófi hlaut 
Vignir Snær Stefánsson
Í lok maímánaðar sl. brautskráðust 

14 nemendur frá Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga. Af félagsfræðabraut 

brautskráðust þau Amila Crnac, Bjarki 
Sigurvinsson, Gunnar Páll Svansson og 
Sigrún Pálsdóttir. Af listnámsbraut út-
skrifuðust Ásdís Magnea Erlendsdóttir 
og Sólveig Ásta Bergvinsdóttir. Af 
náttúrufræðibraut brautskráðust Emil 
Róbert Smith, Erla Guðný Pálsdóttir, 
María Rún Eyþórsdóttir, Steinþór Stef-
ánsson, Szymon Bednarowicz og Vignir 
Snær Stefánsson. Með viðbótarnám til 
stúdentsprófs útskrifuðust Birna Her-
mannsdóttir og Guðbjörg Valsdóttir. 

Athöfnin hófst á því að Amelía 
Rún Guðlaugsdóttir og Gréta Sig-
urðardóttir nemendur úr Tónlistar-
skóla Grundarfjarðar sungu lagið „I 
see fire„sem frægt er orðið í flutningi 
Ed Sheeran, við undirleik Önnu Hall-
dóru Kjartansdóttur einnig nemanda 
við sama tónlistarskóla. Skólameistari 
Fjölbrautaskóla Snæfellinga, Jón Eggert 
Bragason, brautskráði síðan nemendur 
og flutti ávarp. Í ávarpinu talaði hann 
m.a. um það hversu mikilvægt það 
væri að setja sér markmið og vinna að 
þeim af heilindum. Hann sagði einnig 
að einstaklingur með metnað, sjálfstæði 
í hugsun og athöfnun væri líklegri til 

þess að skapa eitthvað nýtt heldur en 
sá sem bíður eftir því að vera sagt fyrir 
verkum. Nútímasamfélag kallaði á slíkt 
frumkvæði og hann efaðist ekki um að 
þessi hópur næði að setja mark sitt á 
samfélagið sem þau vildu lifa og starfa í. 

Jón Eggert fór einnig yfir það að fyrir 
ári síðan hafi skólinn átt 10 ára afmæli 
og hafi þá verið færðar góðar gjafir. 
Hann tilkynnti að hluti þess fé sem 
honum bárust færi í að bæta aðstöðu 
fyrir kennslu í listgreinum og kaupa 
spjaldtölvur svo fátt eitt sé nefnt. Jón 
Eggert lætur nú af störfum sem skóla-
meistari. 

Fjórar nýjar námsbrautir
Skólameistari fjallaði einnig um 
kennsluhætti FSN sem eru oftar en 
ekki bornir saman við vinnubrögð í 
háskólum. Fjölbreyttara námsframboð 
er það sem við erum að stefna það og 
kynnti hann 4 nýjar námsbrautir til 
stúdentsprófs, þær eru félags- og hug-
vísindabraut, raungreinabraut, lista-
braut og opin braut til stúdentsprófs. 

Hrafnhildur Hallvarðsdóttir að-
stoðarskólameistari afhenti síðan 
nemendum viðurkenningar fyrir 
góðan námsárangur. Hæstu einkunn 
á stúdentsprófi þetta vorið hlaut Vignir 

Snær Stefánsson. Hann fékk veglega 
bókagjöf frá Sveitafélögunum sem 
standa að skólanum og peningagjöf 
frá Landbankanum í Snæfellsbæ. 
Hann hlaut einnig viðurkenningu 
fyrir góðan árangur í lýðheilsu- og 
íþróttatengdum áföngum frá Embætti 
Landlæknis. Sigrún Pálsdóttir hlaut 
viðurkenningar fyrir góðan árangur 
í stærðfræði og félagsgreinum gefin af 
Arion Banka og sveitafélögunum. Emil 
Róbert Smith hlaut viðurkenningu frá 
Háskólanum í Reykjavík fyrir góðan ár-
angur í stærðfræði og eðlisfræði. Stein-
þór Stefánsson hlaut viðurkenningu 
fyrir góðan árangur í ensku og íslensku 
gefin af sveitafélögunum. Hann hlaut 

einnig viðurkenningu í þýsku gefin af 
Þýska Sendiráðinu. Amila Crnac hlaut 
viðurkenningu fyrir góðan árangur í 
ensku ásamt því að fá viðurkenningu 
frá deild erlendra tungumála, málvís-
inda og bókmennta við HÍ. Amila hlaut 
einnig viðurkenningu Ísbrúar – félags 
kennara sem kenna Íslensku sem annað 
tungumál fyrir frábæra frammistöðu í 
námi í íslenskum framhaldsskóla. 

Kvenfélagið Gleym mér ei gaf einnig 
viðurkenningu fyrir góðan árangur í 
List- og verkgreinum, þau hlutu þau 
Emil Róbert Smith og Sólveig Ásta 
Bergvinsdóttir. 

Nýstúdentinn Ásdís Magnea Er-
lendsdóttir flutti svo án undirleiks 

lagið „Sommertime“ eftir Gershwin 
úr söngleiknum Porky og Bess. Sól-
rún Guðjónsdóttir flutti kveðjuræðu 
fyrir hönd kennara og starfsfólks og 
Erla Lind Þórisdóttir flutti ræðu fyrir 
hönd 5 ára stúdenta. 

Þær Amelía, Gréta og Anna Halldóru 
fluttu svo annað lag og nú sungu þær 
og spiluðu lagið „Make you me feel you 
love“ eftir Adele. Þessar efnilegu söng- 
og tónlistakonur settu persónulegan 
sem og hátíðlegan brag á athöfnina. 

Emil Róbert Smith og Sólveig Ásta 
Bergvinsdóttir héldu sameiginlega 
kveðjuræðu fyrir hönd nýstúdenta þar 
sem þau kvöddu skólann og starfsfólk 
hans á einlægan og skemmtilegan hátt. 

útskriftarnemar ásamt skólameistara og aðstoðarskólameistara.
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Brautskráning LbhÍ: 

Gott búfræðinám 
er háð því að hér 
sé hægt að mennta 
búvísindafólk og 
stunda rannsóknir
Fyrir skömmu fór brautskráning 

Landbúnaðarháskóla Íslands 
fram í Reykholtskirkju í Borg-

arfirði. Dr. Björn Þorsteinsson, sem ný-
lega var skipaður rektor skólans, flutti 
ræðu og óskaði nemendum velfarnaðar 
í framtíðinni. Af búfræðibraut útskrif-
uðust 25 nemendur og hlaut Glódís 
Sigmundsdóttir verðlaun fyrir góðan 
árangur á búfræðiprófi sem og góðan 
árangur í sauðfjárrækt. Sigurður Max 
Jónsson hlaut verðlaun fyrir góðan 
árangur í nautgriparækt sem og í 
bútæknigreinum, Þórdís Karlsdóttir 
hlaut verðlaun fyrir góðan árangur í 
námsdvöl og Hadda Borg Björnsdóttir 
fékk verðlaun fyrir góðan árangur í 
hagfræðigreinum. 

Þá var einnig útskrifað á háskóla-
brautum. Fyrir góðan árangur á búvís-
indabraut fékk Hrafnhildur Tíbrá Hall-
dórsdóttir. Fyrir góðan árangur á BS. 
prófi í náttúru- og umhverfisfræðum 
fékk Jóna Kolbrún Sigurjónsdóttir og 
Jóna Kolbrún fékk einnig verðlaun fyrir 
frábæran árangur fyrir lokaverkefni á 
BS. prófi sem og bestan árangur á BS. 
prófi. Fyrir góðan árangur á BS. prófi á 
skógfræðilínu fékk Guðmundur Rúnar 
Vífilsson. Einnig voru veitt verðlaun á 
umhverfisskipulagsbraut og fékk Sig-
ríður Harpa Jónsdóttir verðlaun fyrir 
góðan árangur í plöntunotkun og 
Dagbjört Garðarsdóttir fékk verðlaun 
fyrir góðan árangur í skipulagsfögum 
sem og á umhverfisskipulagsbraut. Þá 
fékk Guðrún Guðmundsdóttir verð-
laun fyrir góðan árangur á MS. prófi í 
skipulagsfræðum. Helgi Elí Hálfdánar-
son fékk verðlaun fyrir góðan árangur 
á MS. prófi í rannsóknarbundnu námi 
við Landbúnaðarháskóla Íslands. 

„Eins og samfélagi okkar er háttað 
stöndum við alltaf á tímamótum og 
hugmyndafræði og heimsmynd hvers 
tíma hefur sín einkenni,“ sagði Björn 
Þorsteinsson við brautskráninguna 
í Reykholtskirkju. „Einu sinni tóku 
menn svo til orða að hægt væri að 
ganga menntaveginn og gerast full-
numa í einhverju fagi. Þannig talar 
enginn lengur. Lengi framan af var 

ekki krafist sérstakrar menntunar 
til margra starfa í þjóðfélaginu en 
slíkum störfum hefur farið fækkandi 
í tímans rás. Í þjóðfélaginu eru víð-
ast hvar gerðar skipulegar kröfur til 
hæfis starfsmanna til að gegna til-
teknum störfum eða hlutverkum. Það 
sama gildir um fyrirtæki og stofnanir. 
Í vaxandi mæli þurfa þær að afla sér 
starfsleyfa og viðurkenninga, og beygja 
sig undir lög, regluverk og eftirlit af 
ýmsum toga. Framhaldsskólar og ekki 
síst háskólar hafa ekki farið varhluta 
af þessari þróun. Með lögum um há-
skóla nr. 63/2006 var sleginn nýr tónn 
í þessum efnum og skólar þurfa nú að 
afla sér viðurkenningar sem byggjast 
á fjölmörgum alþjóðlegum viðmiðum 
um háskólastarfsemi. Jafnframt er í 
lögunum gert ráð fyrir því að viður-
kenning háskóla sé bundin við tiltekin 
fræðasvið. 

Í kjölfar lagasetningarinnar einhenti 
Landbúnaðarháskólinn sér í þetta verk-
efni eins og lög gerðu ráð fyrir og fékk 
viðurkenningu á fræðasviðum sínum 
árið 2007 og 2008. Í kjölfarið settu 
menntamálayfirvöld upp gæðaráð ís-
lenskra háskóla sem á að fylgjast með 
því hvernig skólarnir standa sig. Þannig 
fór skólinn í gegnum stofnanaúttekt 
2012-2013 sem hann stóðst og fékk 
traust ráðsins á þeim gæðum sem hann 
stendur fyrir. Skólinn fékk ábendingar 
til úrbóta á nokkur atriði sem öll má 
rekja til takmarkaðra fjárveitinga, og er 
þannig um leið skýr ábending til stjórn-
valda um að skólinn er vanfjármagn-
aður. Önnur grundvallarábending 
snerti stærð skólans og nauðsyn þess 
að hann efldi samstarf eða hugaði að 
samruna við aðra háskóla. Samruni 
háskóla hefur gengið eins og eldur í 
sinu um Evrópu á liðnum árum og 
hefur því safnast upp töluverð reynsla 
af slíkum aðgerðum. Í vor kom út skýr-
sla á vegum Evrópusamtaka háskóla 
þar sem þessi reynsla er dregin saman 
í eins konar leiðbeiningar um hvernig 
standa skuli að nánara háskólasam-
starfi eða samruna. Megininntak leið-
beininganna má draga saman í nokkra 

skýra punkta, en þeir helstu eru þessir: 
1.  Gera þarf ítarlega greiningu 

á kostum og göllum þeirra samstarfs- 
og samrunahugmynda sem um er 
fjallað og til þess þarf bæði tíma og 
fjármuni en ekki síður kunnáttufólk í 
háskólarekstri. 

2.  Starfsmenn og stjórnir við-
komandi skóla þurfa að hafa aðkomu 
að ferlinu frá upphafi. Virða þarf sjálf-
stæði háskóla og ábyrgð á eign málum 
eins og lög gera ráð fyrir. Ferillinn þarf 
að vera öllum gegnsær og ljós frá upp-
hafi og honum þarf að tengjast öflug 
upplýsingaveita til starfsmanna og 
annarra hagsmunaaðila. Samruni sem 
þvingaður er fram gegn vilja stjórnenda 
og starfsmanna skóla er dæmdur til að 
verða mjög örðugur eða jafnvel mistak-
ast. 

3.  Akademískur eða faglegur 
ávinningur þarf að vera meginmark-
mið í skólasamruna. Fjárhagslegur 
sparnaður eingöngu hefur ekki reynst 
farsælt eina markmið samruna. 

4.  Ef hægt er að ná fram sömu 
markmiðum með samstarfi og sam-
runa þá er samstarf að jafnaði ódýrari 
og fýsilegri kostur, því að vel heppn-
aður samruni kostar mikið í undirbún-
ingi og framkvæmd. Undirbúningur 
samruna þarf að fela í sér möguleika 
á að hætt sé við ferlið ef niðurstaða 
greiningarvinnu reynist neikvæð. 

5.  Tryggja þarf að ný stofnun 
byggi á raunhæfri fjármögnun til að 
standa undir væntingum og skyldum. 

Háskólasamfélagið  
er alþjóðlegt
„Ég held að við Íslendingar getum 
margt af þessum leiðbeiningum lært 
og ég mun tala fyrir því að við tökum 
mark á þeim í þeim hrókeringum 

sem menn kunna að reyna í íslenska 
háskólakerfinu þar sem okkar skóli 
kemur við sögu. Háskólasamfélagið 
er í eðli sínu alþjóðlegt, opið, leitandi 
og gagnrýnið samfélag sem hefur það 
að markmiði að varðveita, miðla og 
skapa þekkingu . Til þess að háskóli 
geti lifað verður hann að hafa fjárhags-
lega og félagslega burði til að skapa 
aðstæður þar sem starfsemi með þessa 
eiginleika fær þrifist. Það þarf líka að 
uppfylla þau skilyrði að starfsmenn og 
nemendur skólans geti staðið félögum 
sínum við aðra skóla jafnfætis bæði 
innanlands og erlendis. Þess vegna eru 
einkenni háskóla akademískt frelsi og 
akademísk ábyrgð starfsmanna, auk 
þess sem háskólum er tryggt sjálfstæði 
í eigin málum í lögum um háskóla. 
Mælikvarðarnir á hvernig til tekst eru 
svo einmitt teknir fram í áðurnefndum 
gæðaúttektum sem byggja á alþjóð-
legum viðmiðum. Þess vegna þarf 
að taka slíkar úttektir mjög alvarlega 
og þær ábendingar sem út úr þeim 
koma. Þess vegna er líka vonlaust 
að reka háskóla eftir heimatilbúnum 
viðmiðum. Sé það gert bendir það til 
þess að skólinn sé að einhverju leyti 
úr tengslum við fræðasamfélagið að 
öðru leyti og hann mun ekki standast 
úttektir. Það þarf þó meira til en að há-
skóli skapi tiltekin starfsskilyrði innan 
sinna veggja bæði fyrir starfsfólk og 
nemendur. Samfélagið þar sem skóli 
er staðsettur þarf líka að skapa honum 
skilyrði til að geta rækt hlutverk sitt. 
Skólarnir verða að búa við raunhæfa 
fjármögnun og samfélögin sem hýsa 
skólana þurfa að virða sjálfstæði skól-
anna og vera þannig úr garði gerð að 
skólarnir geti laðað að sér starfsmenn 
og nemendur á grundvelli þess að þar 
sé eftirsóknarverður búsetukostur 

og góðir samfélagslegir innviðir í 
samgöngu-, mennta-, heilbrigðis- 
og menningarmálum. Eitt átakamál 
sem nú er á döfinni í Borgarbyggð er 
framtíð grunnskólans á Hvanneyri sem 
hefur einmitt skipt LbhÍ miklu sem 
liður í búsetugæðum staðarins til að 
laða að nemendur og kennara.“

Búrekstur skólans 
 í uppstokkun
„Gott búfræðinám fyrir íslenskar 
aðstæður er háð því að hér sé hægt 
að mennta búvísindafólk og stunda 
rannsóknir og þróun í búvísindum og 
skyldum greinum,“ sagði rektor. „Ef 
háskólanámsins nyti ekki við myndi 
grundvöllur búfræðikennslunnar 
bresta. Í litlu landi eins og okkar er 
ekkert eðlilegra en að hýsa þessi tvö 
námsstig innan sömu stofnunar og 
nýta aðstöðu mannafla og umgjörð 
sameiginlega. Það er einnig þannig að 
búfræðinemarnir á Hvanneyri mynda 
einn stöðugasta kjarnann fyrir staðar-
samfélagið og mannvistina í skólanum. 
Síðasta skólaár var einnig erfitt því að 
við neyddumst til að fara í hagræðingar 
og uppsagnir til að koma stofnuninni 
inn fyrir ramma fjárlaga. Þá er bú-
rekstur skólans í uppstokkun. Sauð-
fjárbúið á Hesti verður nú leigt út til 
ungra vel menntaðra búrekstraraðila 
sem eru bæði um þessar mundir að 
ljúka MS prófi í búvísindum, en mark-
miðið er að reka fyrirmyndarbú sem á 
að veita skólanum aðstöðu til kennslu 
og rannsókna í sauðfjárrækt. Kúabúið á 
Hvanneyri verður líka endurskipulagt 
með það að markmiði að efla nýtingu 
þess í kennslu og rannsóknum þar sem 
nýsköpun og sjálfbærni verður höfð 
að leiðarljósi og nýafstaðin er endur-
skoðun námskrár búfræðinnar. “

útskriftarnemar í búfræði ásamt Birni Þorsteinssyni rektor og Ólöfu Ósk Guðmundsdóttur brautarstjóra búfræði-
brautar. Búfræðingur sér um fóðrun, hirðingu og meðferð dýra, býr yfir þekkingu og færni í notkun og umhirðu 
landbúnaðartengdra véla, þekkingu á þörfum landbúnaðarins og þekkingu á ræktun og nýtingu plantna til fóður-
öflunar og beitar. Hann hefur þekkingu á ræktun og kynbótum búfjár. Hann er meðvitaður um lög og reglur sem 
tengjast landbúnaðarframleiðslu og gætir að umhverfi og öryggi. Hann nýtir auðlindir landsins á skynsamlegan hátt 
með sjálfbærni og afurðir að leiðarljósi.

Fjölmenningarlegt 
skólastarf í Vallarseli
Á fundi skóla- og frístunda-

ráðs Akranesbæjar fyrir 
skömmu var var úthlutað í 

fyrsta skiptið úr Þróunarsjóði skóla- 
og frístundasviðs Akraneskaupstaðar. 
Þrjár umsóknir bárust um styrk og 
staðfesti skóla- og frístundaráð tillögu 

úthlutunarnefndar um að Vallarsel 
fengi úthlutað 3.100.000 krónum til 
þróunarverkefnisins „Fjölmenningar-
legt skólastarf í Vallarseli“ og Garðasel 
400.000 krónum til þróunarverkefnis-
ins „Lífið er leikur - að leika og læra“. 

Við fjárhagsáætlunargerð á síðasta 

ári ákvað bæjarstjórn Akraness að 
leggja 3.500.000 krónur í nýjan Þró-
unarsjóð skóla- og frístundasviðs á 
árinu 2015. Tilgangurinn með þró-
unarsjóðnum er að styðja við þróunar- 
og nýsköpunarstarf á sviði skóla- og 
frístunda á vegum Akraneskaupstaðar 
með það að markmiði að starfsemin 
verði í sífelldri þróun í takt við 
breytingar í umhverfi og samfélagi. 
Formaður skóla- og frístundaráðs, 
Sigríður Indriðadóttir afhenti styrkina. Fulltrúar Vallarsels ásamt Sigríði Indriðadóttur, formanni skóla- og frístundaráðs. 



Gleðilega Brákarhátíð!
 

Í tilefni Brákarhátíðar í Borgarnesi er öllum krökkum boðið á 
Landnáms- og Egilssögusýninguna í Landnámssetrinu laugardaginn 27. júní

 

Opið alla daga kl. 10:00 – 21:00
Brákarbraut 13-15 • www.landnam.is • s. 437 1600
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Skemmtiferðaskipin streyma til landsins, enda gert ráð fyrir allt að 1.300.000 
ferðamönnum til landsins árið 2015. Þetta skip hafði viðkomu í Stykkishólmi 
og farlegar voru ferjaðir til landsins í stutta heimsókn.

Glæsileg hátíðardagskrá á 
þjóðhátíðardaginn á Akranesi
Skagamenn fögnuðu þjóðhátíðar-

deginum með ýmsum hætti en 
fjölmenni var við hátíðarhöldin 

enda veðrið hagstætt til útihátíðar-
halda. Ingþór Bergmann Þórhallsson 
formaður menningar- og safnanefndar 
setti dagskrána og Sigríður Indriða-
dóttir forseti bæjarstjórnar flutti há-
tíðarræðuna en fjallkonan í ár var 
Brynja Valdimarsdóttir og flutti hún 
ljóðið Ísland eftir Jón Thoroddsen. Um 

morguninn var boðið upp á þjóðlegan 
morgunverð á safnasvæðinu og þar 
fengu gestir sem mættu í þjóðbún-
ingum óvæntan glaðning. Gengið var 
frá Akratorgi í tilefni 100 ára kosn-
ingaafmælis kvenna á vegum Skagaleik-
flokksins og Bókasafns Akraness, há-
tíðarmessa var í Akraneskirkju þar 
sem nýr prestur Skagamanna, Þráinn 
Haraldsson þjónaði og eftir messu var 
boðið til hátíðarkaffis í safnaðarheimil-

inu Vinaminni. Farið var í skrúðgöngu, 
skemmtidagskrá var á Akratorgi, og 
fleira skemmtilegt mætti til telja. En 
auðvitað var sjón sögu ríkari!

í besta sæti á Akratorgi, ekki mátti 
missa af neinu.

Vel málaður í tilefni dagsins.

Vandað til verka hjá Samsteypunni 
við Mánabraut en þar voru opnar 
vinnustofur og allir velkomnir.

Skrúðganga leggur af stað frá Brekkubæjarskóla áleiðis að Akratorgi.
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Menntaskóli Borgarfjarðar: 

Úrsúla Hanna 
Karlsdóttir með 
hæstu einkunn 
útskriftarnema
24 nemendur brautskráðust frá 

Menntaskóla Borgarfjarðar 
þann 5. júní. 22 nemendur 

luku stúdentsprófi og 2 nemendur 
útskrifuðust af starfsbraut. Dúx skól-
ans er Úrsúla Hanna Karlsdóttir, 
Hrafnkelsstöðum í Borgarfirði. Hún 
hlaut viðurkenningu Arionbanka 
fyrir besta árangur á stúdentsprófi 
og jafnframt hlaut hún viðurkenn-
ingar frá danska sendiráðinu fyrir 
dönsku, Stofnun Vigdísar Finnboga-
dóttur fyrir góðan árangur í erlendum 
tungumálum, Háskólanum í Reykjavík 
fyrir góðan árangur í raungreinum 
og Stærðfræðingafélaginu fyrir góðan 
árangur í stærðfræði. Karlotta María 
Scholl er semidúx skólans. Hún hlaut 
viðurkenningu fyrir góðan árangur í 
náttúruvísindum frá Gámaþjónustu 
Vesturlands og frá Kvenfélagi Borg-
arness fyrir góðan árangur í íslensku. 
Alexandra Rut Jónsdóttir hlaut viður-
kenningu Menntaskóla Borgarfjarðar 

fyrir sjálfstæði, færni og framfarir í 
námi. Viðurkenningu Borgarbyggðar 
fyrir góð störf í þágu félagslífs nem-
enda og við stjórn NMB hlutu Alex-
andra Rut, Helena Rós Helgadóttir 
og Ingibjörg Jóhanna Kristjánsdóttir. 
Kristrún Kúld Heimisdóttir hlaut 
viðurkenningu Sjóvár fyrir góðan ár-
angur í íþróttagreinum. 

Fyrsti nemandinn sem útskrifast 
af náttúrufræðibraut – búfræðisviði

Hvatningarverðlaun Zontaklúbbs 
Borgarfjarðar hlaut Angela Danuta 
Gonder og Hvatningarverðlaun 
Límtrés Vírnets hlaut Kristófer Már 
Gíslason. Gunnar Árni Hreiðarsson 
hlaut viðurkenningu Menntaskóla 
Borgarfjarðar fyrir vandaðasta loka-
verkefnið. Berglind Ýr Yngvarsdóttir 
lauk stúdentsprófi frá náttúrufræði-
braut – búfræðisviði og er hún fyrsti 
nemandinn sem lýkur þessu námi sem 
er samstarfsverkefni MB og Landbún-
aðarháskóla Íslands. 

Lilja S. Ólafsdóttir, aðstoðarskóla-
meistari, flutti annál skólans, Guð-
rún Jónsdóttir, forstöðumaður Safna-
hússins flutti gestaávarp og af hálfu 
nýstúdenta talaði Sigrún Rós Helga-

dóttir. Guðrún Björg Aðalsteinsdóttir, 
skólameistari, ræddi m.a. í ávarpi sínu 
mikilvægi þess að geta stundað nám 
í heimabyggð, jákvæð áhrif skólans 
í nærsamfélaginu og mikilvægan 

stuðning fyrirtækja og stofnana við 
skólastarfið. Hún minnti á þau fjöl-
breyttu tækifæri sem ungu fólki standa 
til boða hvað nám varðar og hvatti 
útskriftarnema til þess að nýta þau vel.

 útskriftarhópurinn ásamt stjórnendum skólans./ mynd: Menntaborg.



Grunnskóli Borgarfjarðar 
auglýsir eftir stærðfræðikennara
Við Kleppjárnsreykjadeild Grunnskóla Borgar-
fjarðar vantar stærðfræðikennara til starfa næsta 
skólaár. 
Viðkomandi þarf einnig að geta tekið umsjón á mið-
stigi. Reynsla af teymisvinnu væri kostur.
Mikilvægt er að umsækjandi hafi gaman af því að 
starfa með börnum og ungmennum og sé tilbúinn 
að vinna eftir stefnu og gildum skólans. Sjá heima-
síðu www.gbf.is
Laun samkvæmt kjarasamningi LS og viðkomandi 
stéttarfélags.
Umsóknum skal skila skriflega til skólastjóra með 
upplýsingum um menntun, réttindi og starfsreynslu, 
ásamt ábendingu um meðmælendur.
Umsóknarfrestur er til 30. júní (Vera feitletrað)
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Inga Guðmunds-
dóttir skólastjóri í síma 847-9262 / 433-7302.
Netfang: ingibjorg.inga@gbf.is

Fáanlegt í nær öllum apótekum landsins, Heilsuhúsið, Hagkaup, 
Fjarðarkaup, Orkusetrið, Lifandi Markaður, Sportlíf, Heilsuver, 
Heilsuhornið Blómaval, Heilsulausn.is og Heimkaup

Uppruni allrar fæðu

Ofurfæða úr hafinu

MARINE
PHYTOPLANKTON

auk Spirulina
og Chlorella

• Ein hreinasta næring sem 
fyrirfinnst á jörðinni

• Oft kallað “Gimsteinn hafsins”
• Framleiðir meira en 50% af 

súrefni jarðar
• Grunnfæða hafsins
• Margfaldar orku líkamans
• Jafnar pH gildi líkamans
• DNA eldsneyti 
• Skarpari heilastarfsemi og 

betra minni

Marine Phytoplankton er 
sjávar svifþörungur sem lifað 
hefur í höfum um alla jörð í 
milljarða ára. Svifþörungurinn 
ferðast um hafið, framleiðir 
meira en 50% af súrefni jarðar 
og býr þar með til aðstæður 
fyrir nánast allt líf á jörðinni. 
Þar sem svifþörunginn er að 
finna þrífst alltaf líf.

Fáanlegt í nær öllum apótekum landsins, Heilsuhúsið, 
Hagkaup, Fjarðarkaup, Orkusetrið, Lifandi Markaður, Heilsuver, 
Heilsuhornið Blómaval, Heilsulausn.is og Heimkaup

Eyðimerkur brennsla

Þyngdarstjórnun – Brennsla

CARALLUMA
FIMBRIATA

• Fitubrennsla og þyngdartap
• Breyting á fitufrumum í 

vöðvafrumur
• Hungur og þorsti
• Orka og úthald

Notað af veiðimönnum í 
eyðimörkinni fyrir meiri 
orku og til að seðja hungur

Caralluma er safaríkur kaktus 
sem vex villtur í eyðimörkum 
Indlands og Afríku. Kaktusinn 
er með eindæmum seðjandi. 
Í mörg hundruð ár hefur það 
verið hefð innfæddra að safna 
saman caralluma í matarforða 
og taka með í langar 
veiðiferðir í eyðimörkina til að 
seðja hungur og þorsta.
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Sjómenn heiðraðir í Hólminum
Á sjómannadaginn, 7. júní sl. var 

guðsþjónusta í Stykkishólms-
kirkju í tilefni dagsins. Tveir 

sjómenn voru heiðraðir við athöfnina; 
þeir Jens Óskarsson og Pétur Ágústs-
son. Þetta var hátíðleg stund eins og 
alla jafna á sjómannadaginn og fjöl-
menni í kirkjunni. Karlakórinn Kári 
söng við athöfnina af hreinni snilld, 
eins og þeirra var von og vísa. Skírt 
var við guðsþjónustuna. 

Byrjaði til sjós 9 ára
„Ég byrjaði til sjós þegar ég var 9 ára, 
á trillu hér úr Hólminum þegar ég var 
9 ára með frænda mínum og var með 
honum þar til ég var 15 ára þegar ég 
fór á stærri báta og var í 18 ár á fiski-
skipum. Þá fór ég yfir í ferðaþjónustu 
og hef rekið fyrirtækið Sæfara undan-
farin ár en það á Breiðaferjaferjuna 
Baldur, sem nú hefur verið seld, en 
heldur áfram siglingum til Flateyjar 
og yfir á Barðaströnd. Ég fór í stýri-
mannanám og hef öll réttindi til skip-
stjórnar í dag en undanfarin ár hef ég 
verið skipstjóri á Baldri,“ segir Pétur 
Ágústsson. 

Sjómennskan  
heillaði alltaf
Jens Óskarsson er fæddur og uppalinn 
í Grundarfirði en fluttist til Stykkis-
hólms árið 1970. Þremur árum áður, 
1967, var hann ráðinn sem skipstjóri 
á Straumnes SH og ætlaði Jens að vera 
í því plássi í skamman tíma en eitthvað 
dróst það eins og búsetan í Stykkis-

hólmi sem í upphafi var fyrirhuguð í 
2 mánuði en stendur enn, rúmri hálfri 
öld síðar. 

„Mitt ævistarf hefur verið sjó-
mennska, hófst 1939. Ég hef verið 
á ýmsum bátum gegnum tíðina, og 
ekki alltaf frá Stykkishólmi, einnig frá 
Grundarfirði, Brjánslæk á Barðaströnd 
og víðar. Ég hætti að mestu á sjó 2013, 
en áður hafði ég reynt að hætta og finna 
starf í landi en sjómennskan heillaði 
alltaf svo ég var landkrabbi ákaflega 
stutt hverju sinni. Mér dettur ekki í 
hug að neita því að stundum hef ég 
verið sjóveikur, ekki síst á bátum sem 
voru illa þrifnir og sterkur kolsýringur 
í lestum og vistarverum. Góð þrif eru 
mikilvæg svo áhöfninni líði vel um 
borð,“ segir Jens. 

- Varstu aldrei hætt kominn á sjó? 
„Nei, svei mér þá. Minnistætt er 

mér þó er við vorum að koma úr róðri 
á bát sem gerður var út frá Grundar-
firði. Er við vorum á landleið hvessti 
skyndilega, líklega 10 – 12 gömul 
vindstig, og þegar við vorum að 
fara fyrir Búlandshöfða mætum við 
nokkrum bátum sem voru á útleið, 
og það fannst okkur afar sérkennilegt 
miðað við hversu brjálað veðrið var. Í 
ljós kom að þeir voru að fara að leita 
að okkur, en við höfðum ekki getað 
látið vita af okkur því loftnetið var 
brotið og við náðum engu talstöðv-
arsambandi. Við höfðum sótt nokkuð 
djúpt og vorum því seinni á landleið 
en aðrir. En þetta fór vel. “

Jens Óskarsson og Pétur Ágústsson í lok sjómannamessunnar. Með þeim 
eru eiginkonur þeirra, Ingveldur Ingólfsdóttir og Svanborg Sigurgeirsdóttir. 
Til hamingju!

Tæpir 112 milljarðar króna til 
samgönguverkefna næstu þrjú árin
Ólöf Nordal innanríkisráðherra 

hefur mælt fyrir tillögu á Al-
þingi til þingsályktunar um 

samgönguáætlun áranna 2015 til 2018. 
Á þessu tímabili er gert ráð fyrir að 
tæpum 112 milljörðum króna verði 
varið til verkefna á öllum sviðum sam-
gangna og að framlög til þeirra aukist 
um 3% árlega árin 2016 til 2018 í sam-
ræmi við hagvaxtarspár. Ráðherra sagði 
í ræðu sinni að óskandi hefði verið að 
hefja fleiri verkefni á tímabilinu en hún 
sagði tillöguna byggjast á raunsæi og 
fyrirhyggju þar sem fjármunir væru 
takmarkaðir. Meðal þess sem innan-
ríkisráðherra dró fram í framsöguræðu 
sinni var að samgöngukerfið væri ein af 
grundvallarforsendum öflugs atvinnu-
lífs og búsetugæða. Líta ætti á kerfið 
sem eina heild hvort sem um væri að 
ræða samgöngur á landi, lofti eða á 
sjó. Þrátt fyrir að líta ætti á samgöngu-
kerfið sem eina heild yrði að horfa til 
þess að verkefni á landsvæðum sem 
byggju við lakastar samgöngur yrðu 
að njóta ákveðins forgangs. Þá lagði 
ráðherra áherslu á mikilvægi öryggis í 
öllum greinum samgangna, ekki síst í 
umferðinni, sem væri mikilvægt vegna 
aukins umferðarþunga samfara vax-
andi fjölda ferðamanna. 

„Samkvæmt alþjóðlegum skuld-
bindingum okkar í loftslagsmálum 
þarf að draga verulega úr losun gróð-
urhúsalofttegunda fyrir árið 2020. 
Þar er sjónum ekki hvað síst beint að 
samgöngum sem í dag losa um 38% 

af heildarlosun landsins. Áhrifaríku-
stu leiðirnar til að ná fram samdrætti 
í losun gróðurhúsalofttegunda frá sam-
göngum eru tækniframfarir – þróun 
sparneytnari og hentugri farartækja 
bæði á landi og sjó sem og áhersla á 
orkuskipti og fjölbreyttari ferðamáta. 
Því er áfram stutt við framkvæmdir og 
verkefni sem stuðla að orkusparnaði, 
notkun umhverfisvænni orkugjafa 
og styðja frumkvæði sem stuðlar að 
notkun innlendra orkugjafa í sam-
göngum svo sem rafmagns,“ sagði Ólöf 
Nordal á Alþingi. 

Vesturland með  
skarðan hlut frá borði
Heildarframlag til vegamála eru um 
95 milljarðar króna. Gert er ráð fyrir 
um 24 milljörðum króna í viðhald og 
tæpum 38 milljörðum króna í fram-

kvæmdir við stofn- og tengivegi, þar 
af fara um 14 milljarðar króna til 
jarðgangnagerðar. Vesturland ber ekki 
mikið úr bítum, þó má nefna fram-
kvæmdir á þessu ári við Uxahryggi 
og tenging við Þingvelli um Kaldadal. 
Til hafnamála verður alls varið um 6 
miljörðum króna en stærsti útgjalda-
liður þessa hluta áætlunarinnar er sem 
fyrr Landeyjahöfn sem virðist ætla að 
verða eilífðarverkefni. Ekkert minnst á 
hafnirnar við Breiðafjörð. Unnið er að 
endurskoðun á ýmsum þáttum er lúta 
að innanlandsflugi og flugvallakerfi og 
aðkomu hins opinbera að því í starfs-
hópum á vegum innanríkisráðuneytis-
ins sem munu mynda grunn að stefnu 
í samgönguáætlun 2015-2026. Hluti 
af því er vonandi að viðhalda Reykja-
víkurflugvelli, sem er bráðnauðsynleg 
tenging við landsbyggðina. 

Hvað með framkvæmdir á Fróðárheiði?

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

Eigum til reimar í miklu 
úrvali í flestar gerðir 
snjósleða og fjórhjóla.



volundarhus.is · Sími 864-2400

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

VH
/1

4-
04

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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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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Víkingur og Snæfellsnessamstarfið: 

Mikilvægur styrktarsamningur 
undirritaður við Landsbankann
Í hálfleik á leik meistaraflokks Vík-

ings og BÍ/Bolungarvík sem fram 
fyrir skemmstu var undirritaður 

samningur á milli Landsbankans, 
Víkings og Snæfellsnessamstarfsins í 
fótbolta. Samningurinn er mjög mik-
ilvægur fyrir félögin og Landsbankann 
og er hann til þriggja ára. Samninginn 
undirrituðu Jónas Gestur Jónasson frá 
Víkingi, Þórhalla Huld Baldursdóttur 
fyrir Landsbankann og Freydís Bjarna-
dóttir frá Snæfellsnessambandinu. 

Víkingur vann leikinn við BÍ/Bol-
ungarvík 2: 1. Staðan í hálfleik var 2: 0 
en um miðjan seinni hálfleik skoruðu 
Vestfirðingarnir mark og hefði getað 
potað inn fleirum en það var lán Vík-
inga að svo varð ekki. Um síðustu helgi 
léku Víkingar við HK í Kópavogi og 
unnu Víkingar leikinn 2: 0. Þeir léku 
svo við Þór heima 21. júní og leika 
svo við Grindavík næsta laugardag á 
heimavelli. 

Kvennalið Víkings Ólafsvík leikur 
í 1. deild kvenna B-riðli. Þær unnu 
Fjölni nýlega 2: 1 og hafa svo leikið við 

Hvíta riddarann og FH. Næsti leikur 
kvennanna er gegn Fram á Ólafsvíkur-
velli 8. júlí nk. 

Víkingur lék við Fjölni í Grafarvogi í 16-liða úrslitum Borgunarbikars karla, 
en tapaði því miður. nú er að einbeina sér að verkefninu að fara uppúr 1. 
deild  í PEPSI-deild karla.

KR náði jafntefli við 
ÍA í Vesturbænum!
Skagamenn léku fyrir skömmu 

í PEPSI-deild karla við það lið 
sem Skagamönnum finnst lang-

skemmtilegast að vinna, KR í Vestur-
bænum en völlurinn heitir nú Alvogen-
völlurinn eftir helsta styrktaraðilanum. 
Skaginn komst í 1: 0 í fyrri hálfleik með 
marki Ásgeirs Marteinssonar en KR 
jafnaði í seinni hálfleik. Það var því 
sannarlega KR sem náði jafntefli þótt 
þeir væru meira með boltann og gátu 
með svolítilli heppni knúið fram sigur 
en fyrir leikinn hafði þeim verið spáð 
sigri. En Skagavörnin hélt. Sex áminn-
ingar voru gefnar í leiknum, þrjár á 
hvort lið. Næsti leikur ÍA er gegn Val 
í Reykjavík sunnudaginn 28. júní nk. 
Skagamenn eru hvattir til að fjölmenna 
á þann leik. 

Árni Snær Ólafsson markvörður íA 
stóð fyrir sínu í leiknum. 

Hvar er boltinn? 

Sóknarmanna KR gætt vel í hornspyrnu. 

Klettaborg er heilsu-
eflandi leikskóli
Leikskólinn Klettaborg í Borgarnesi 

er tilraunaleikskóli hjá embætti 
Landlæknis fyrir verkefnið Heilsuefl-
andi leikskóli. Í vor sótti leikskólinn 
um styrk til Lýðheilsusjóðs undir 
nafninu „Geðheilsa og vellíðan barna“ 
í tengslum við leiðtogaverkefnið „The 
leader in me“ sem nú er verið að inn-
leiða í leikskólanum. Leiðtogaverkefnið 

snýst í stuttu máli um að hjálpa hverjum 
einstaklingi til að blómstra. Hver 
einstaklingur fær þannig tækifæri til 
að vinna út frá sínum eigin styrkleikum 
og verða besta útgáfan af sjálfum sér. 

Lýðheilsusjóður veitti leikskólanum 
500 þúsund krónur í styrk og er þetta 
í þriðja sinn á jafnmörgum árum sem 
leikskólinn fær styrk frá sjóðnum. 

Leikskólinn Klettaborg í Borgarnesi er tilraunaleikskóli.
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