
Gólfhitakerfi
Ekkert brot ekkert flot

•  Þægilegur hiti góð hitadreifing
•  Hitasveiflur / Stuttur svörunartími
•  Aðeins 12mm þykkar hitadreifiplötur
•  Fljótlegt að leggja
•  Ekkert brot ekkert flot
•  Dreifiplötur límdar beint á gólfið
•  Gólfefni lagt beint á dreifiplötur (flísar, parket)
•  Hentar vel í eldra húsnæði jafnt sem ný hús og 
    sumarhús
•  Flooré gólfhitakerfi er einfalt, fljótlegt og 
    þægilegt

Skemmuvegur 10 (blá gata) 200 Kópavogur
Sími 567 1330 Fax 567 1345 www.hringas.is

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

CMT sagarblöð og 
fræsitennur
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MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði
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Hákarlinn frá Bjarnarhöfn er lostæti
Bærinn Bjarnarhöfn í Helgafellssveit 

stendur undir Bjarnarhafnarfjalli 
sem rís stakt við mynni Hrauns-

fjarðar við Breiðafjörð. Í kaþólskum sið 
var þar kirkja helguð heilögum Nikulási, 
aðallega útkirkja frá Helgafelli og frá 1878 
frá Stykkishólmi, en núverandi kirkja var 
vígð 1857. Þetta er lítil og athyglisverð 
timburkirkja og stolt Hildibrands Bjarna-
sonar bónda á staðnum. Hún þjónar aðeins 
sem heimiliskirkja Bjarnarhafnar, því að 
engir aðrir bæir eiga sókn til hennar. Hildi-
brandur og fjölskylda hans hefur stofnað 
fyrirtækið Bjarnarhöfn ferða- þjónustu ehf. 
ásamt börnum sínum. Reksturinn sjálfur 
er hins vegar ekki nýr af nálinni, þar sem 
fjölskyldan hefur gert út slíka þjónustu 
í fjölda ára þar sem aðalsmerkið er há-
karlasmökkun. Auk hennar er boðið upp á 
safnkost á svæðinu sem lýsir sögu forfeðra 
fjölskyldunnar á þessum slóðum. 

Björn hinn austræni Ketilsson, land-
námsmaður byggði fyrsta bæ þar. Hann 
var bróðir Auðar djúpúðgu og Helga bjólu 
og hinn eini systkinanna, sem samdi sig 
ekki að hinum nýja sið. Sagt er að Björn 
hafi fyrst lent í Kumbaravogi, þar sem er 
góð höfn, og uppsátur hans þar var og er 
kallað Bjarnanaust. Þarna var líka verslun-
arstaður eins og friðaðar minjar og merki 
sjást um enn þá. Bjarnarhöfn var stórbýli 
um aldir. Þar bjó meðal annarra Þorleifur 
Þorleifsson (1801-1877), smáskammta-
læknir. Hann var sagður skyggnastur allar 
Íslendinga síns tíma. 

Það er upplagt að heimsækja Bjarnarhöfn 
til að skoða hákarlabeiturnar í hjöllunum, 
smakka á og kaupa hákarl, hákarlalýsi og 
harðfisk. Þar er líka verkaður rauðmagi 

sem stendur hinni framleiðslunni ekkert 
að baki. Þar er líka lítið steinasafn og há-
karlasafn. Fjöldinn allur leggur leið sína í 
Bjarnarhöfn og það árið um kring. Búið 
hefur verið svo um að kirkjan er fastur við-

komustaður fólks í bland við minjasafnið 
á staðnum, harðfiskinn og hákarlinn. Gert 
hefur verið myndband um hákarlaverkun, 
afar skemmtilegt og lifandi sem vekur 
mikla athygli og eins hefur Kanadamaður 
gefið myndband sem sýnir hákarl á sundi 
sem einnig vekur umtalsverða athygli. 
Erlendum ferðamönnum þykir hákarla-
verkun mjög þjóðleg verkun og hefur vakið 
töluverða athygli erlendis og vera sérstakt, 
jafnvel einstakur atburður. Í sumar komu 
6 erlendar sjónvarpsstöðvar í heimsókn í 
Bjarnarhöfn og tóku þar upp efni. 

Búið er að jafna við jörðu gömlu fjár-
húsin í Bjarnarhöfn sem byggð voru af 
Thor Jensen árið 1917. Margir þekkja 
sögu Thors Jensen, sem upphaflega kom 
frá Danmörku og var athafnamaður mikill. 
Hann var m.a. einn af stærstu útgerða-

Verkun að hefjast á hákarli í Bjarnarhöfn, en þessi kom í land í rifi með bát sem þar 
landaði.

Á hákarlasafninu eru margir hlutir sem 
tengjast hákarlaveiðum gegnum tíðina.

Framhald á bls. 2
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Glókolli fjölgar 
á Vesturlandi
Náttúrustofa Vesturlands 

hefur frá árinu 2003 fylgst 
með útbreiðslu glókolls í 

greniskógum á Vesturlandi. Glókollur 
er minnsti fugl Evrópu, verður mest 
10 centimetrar að lengd, og heldur 
einkum til í barrskógum, þar sem 
hann étur ýmis smádýr eins og 
grenilýs og áttfætlumaura. Um er 
að ræða einu skipulegu vöktunina á 
þessari tegund hér á landi. Talið er 
að glókollur hafi fyrst orpið hér á 
landi að einhverju ráði um 1996 eftir 
mestu glókollagengd sem sögur fara 
af. Næstu árin dreifðist glókollurinn 
allvíða, einkum um Austur-, Suður- 
og Vesturland, en veturinn 2004-2005 
hrundi stofninn. Árið 2008 náði hann 
sér ágætlega á strik, þótt ekki næði 
hann sömu hæðum og fyrir hrun, 
og virðist hafa haldist lítið breyttur 
árin 2010 og 2012. Samkvæmt niður-
stöðum rannsóknar árið 2014 finnst 
glókollur nú í fleiri grenilundum á 
Vesturlandi en nokkru sinni fyrr, eða á 
um þremur af hverjum fjórum athug-
unarsvæðum. Aðstæður virðast því 
hafa verið stofninum hagfelldar vet-
urinn 2013 – 2014 og hafa líkur verið 
leiddar að því að stofnsveiflurnar séu 

nátengdar sveiflum í fæðuframboði. 
Helsta fæða glókollsins, sitkalús, þolir 
illa mikil frost og drepst til að mynda 
ef hiti fer niður fyrir -15°C í nokkurn 
tíma. Á árinu 2014 geisaði sitkalúsar-
faraldur í Reykjavík og er líklegt að 
gott gengi glókollsins það ár tengist 
uppsveiflu sitkalúsarinnar. 

„Glókolli fækkaði heldur sl. 
vetur, og líklega er þar um að kenna 
óhagstæðum veðurskilyrðum, m.a. 
frosti sem drap helstu fæðutegundir 
glókollsins,“ segir Róbert Stefánsson, 
forstöðumaður Náttúrustofu Vest-
urlands. „Glókoll er helst að finna í 
stærri skógum, ekki síst Vestanlands, 
og ég tel að hann sé kominn til að 
vera hérlendis, ekki síst vegna þess 
að skógrækt fer verulega vaxandi 
hérlendis. Þetta er fallegur fugl sem 
gaman er að sjá, en hann er lítill svo 
stundum þarf þolinmæði til að koma 
auga á hann.“

Svartþröstum virðist hafa fjölgað 
mikið á Suðvesturlandi á síðustu 
árum. Við glókollaathuganirnar á 
Vesturlandi 2014 sáust syngjandi 
svartþrestir á Akranesi, í Borgarnesi 
og Vatnaskógi, en söngur þeirra er 
sterk vísbending um varp. 

Glókollur.

Að vera saman!
Þegar ég var unglingur þá hlakk-

aði mig jafnan til Verslunar-
mannahelgarinnar. Ég held 

samt að þetta hafi verið fremur óljós 
tilhlökkunin enda var ég ekki vanur á 
fara á útihátíðir, ekki fyrr en um 17 ára 
aldurinn er ég fór að fara á Sæludag í 
Vatnaskógi. 

En tilhlökkunin var samt til staðar 
og ég efa ekki að það er mörgum 
sem hlakkar til helgarinnar í ár, sem 
nálgast óðfluga. Enda er Verslunar-
mannahelgin góð helgi, tækifæri til 
að skemmta sér samman með vinum 
og fjölskyldu, njóta lífsins og njóta 
þess að vera til. Ég er komin af ung-
lingsárunum en hlakka engu að síður 
til helgarinnar í ár, sem verður eytt í 
Vatnaskógi. Það er kominn nokkur ár 
síðan síðast eftir búsetu erlendis. 

Það er svo sannarlega ekkert athuga-
vert við það að skemmta sér, en Versl-
unarmannahelgin, rétt eins og aðrar 
helgar, getur haft skuggalegri bakhlið 
í för með sér. Hér er að sjálfsögðu að 

vísa til þess sem við þekkjum öll svo 
vel, ofneyslu áfengis. Og þá sérstaklega 
áfengisdrykkju ungmenna. Það er al-
gjör óþarfi að tíunda það hér hvað hún 
getur haft í för með sér. 

Þess í stað vil ég koma með áskorun. 
Áskorun sem byggir á reynslu minni 
að starfi með unglingum. Ég sé það 
alltaf betur og betur að unglingum 
og ungmennum þyrstir jafnan eftir 
samskiptum við fullorðið fólk og ekki 
síður samskiptum við foreldra sína. 
Ég held líka að við gerum okkur ekki 
öll grein fyrir því, því skilaboðin frá 

hinum yngri eru ekki alltaf skýr. Áskor-
unin er því þessi; Njótið helgarinnar 
saman með unglingunum ykkar og 
ungmennum. Njótið þess að vera til, 
saman, það er svo sannarlega uppskrift 
að góðri helgi. Það er í raun ekkert 
nýtt í þessum hugsunum mínum og 
áskorun, við höfum sjálfsagt öll heyrt 
það áður. En góð vísa verður aldrei of 
oft kveðin; Besta forvörnin er samvera. 

Þráinn Haraldsson
prestur Akraneskirkju

p.s. 
Áskorunin er enn til staðar þó ekki sé 
dvalið úti í náttúrunni. Njótum þessa 
vera með unglingunum.

Sr. Þráinn Haraldsson.

Þessi grein var skrifuð fyrir 
Verslunarmannahelgina 2015 
en á jafnmikið erindi til unga 
fólksins nú þegar Mörsugur 
ræður ríkjum og Þorri nálg-
ast eins og á sumarnóttum 
þegar mánuðurinn heitir 
Heyannir að fornum sið.

Grundartangakórinn 
hefur gert víðreist
Grundartangakórinn hefur síð-

astliðin ár verið einn öflugasti 
starfsmannakór landsins og 

hefur hann haldið tónleika víðs vegar 
um landið og erlendis. Kórinn sem 
er karlakór starfsmanna járnblendi-
verksmiðjunnar við Grundartanga, 
var stofnaður haustið 1979 nokkrum 
mánuðum eftir að verksmiðjan opn-
aði, af nokkrum áhugamönnum innan 
fyrirtækisins. 

Fyrsti stjórnandi kórsins var 
Baldur Sigurjónsson en síðan þá hafa 
þó nokkrir komið að stjórnun hans, 
Matthías Jónsson, Bjarki Sveinbjörns-
son, Lárus Sighvatsson, Lisbet Dahlin, 
Eyþór Ingi Jónsson og nú síðast Atli 
Guðlaugsson. Kórinn hefur aldrei 
verið mjög fjölmennur, mest hafa 
verið í honum um tuttugu manns en 

upphaflega innihélt hann einungis átta 
meðlimi, var þá tvöfaldur kvartett. 

1991 kom út hljómplata (og snælda) 
með söng kórsins og bar hún nafn 
hans. Á plötunni var að finna svokall-
aðar léttari tónsmíðar, popplög radd-
sett fyrir kóra, en Grundartangakórinn 
hefur einbeitt sér að flutningi slíkrar 
tónlistar. Platan var tekin upp af Sig-
urði Rúnari Jónssyni en kórinn var þá 
undir stjórn Lárusar Sighvatssonar. 
Grundartangakórinn átti einnig lag á 
safnplötunni Skagamenn skora mörkin 
(2007) auk þess að eiga efni á plötu 
Tónlistarsambands alþýðu (TÓNAL), 
Tónaltónum (1990). Kórinn hefur farið 
í söngferðalög einkum innanlands, en 
einnig sungið erlendis s.s. á Íslendinga-
hátíð í Kanada og kóramótum í Noregi 
þar sem hann vann til verðlauna 2011. 

Grundartangakórinn, í dökkum skyrtum, syngur á Sviðaveislu í Borgarfirði í 
janúar 2015 ásamt Sprettskórnum, sem kenndur er við hestamannafélagið 
Sprett í Kópavogi.

Einelti,  
nei takk!
Nemendur 1. bekkjar Brekku-

bæjarskóla á Akranesi hittust 
fyrir utan skólann 6. janúar, á 

þrettándanum, kvöddu öll ljótu orðin 
sem nemendur kunnu á táknrænan 
hátt. Með aðstoð slökkviliðsmanns 
voru ljótu orðin (sem skrifuð höfðu 
verið á miða) sett í þar til gerðan pott. 
Kveikt var í þeim sem voru endalok 
þeirra. Á nýja árinu 2016 ætla nem-
endur að vera duglegir að nota öll þau 
jákvæðu og gleðilegu orð sem þeir 
kunna. Einelti, nei takk, er eitt þeirra. 

Það ættu reyndar allir nemendur 
grunnskóla landsins að tileinka sér, ein-
elti er alls ekki þolandi, i hvaða mynd 
sem er, og í öllum aldursflokkum. 

Mörg íþróttafélög taka allt einelti 
föstum tökum og auglýsa það á 
íþróttagöllum. Það er til fyrirmyndar.

mönnum landsins í sinni tíð og mikill 
frumkvöðull í verslun m.a. í Borg-
arnesi. Þá átti hann sinn kafla í út-
gerðarsögu Akurnesinga. Thor keypti 
jörðina Bjarnarhöfn árin 1915 og átti 
hana í rúman áratug, eða þar til hann 
reisti fjósið á Korpúlfsstöðum. 

Tólf hákarlar  
á einum degi
Bjarni, faðir Hildibrandar, var frá 
Asparvík á Ströndum. 19 ára, árið 
1929, kaupir hann tvímastra sexær-
ing smíðaðan 1860, og gerði út frá 
Gjögri. Snemma fór hann að veiða 
hákarl á Húnaflóa, enda mikið af 
honum á þeim tíma. Hákarlalifrin var 
mjög eftirsótt en úr hákarli sem vóg 

um tonn mátti fá um tunnu af lifur. 
Á þeim tíma var hákarlinn aðallega 
veiddur vegna lifrarinnar. Dæmi eru 
um að Bjarni hafi komið með 8 til 12 
hákarla í „slefi“ í land í Asparvík eftir 
eina veiðiferð. Þá hefur verið nóg að 
gera að koma lifrinni u óskemmdri 
til kaupenda. Síðar kaupir Bjarni 
Bjarnahöfn árið 1951 og gerði um 
hríð út þaðan. Hildibrandur Bjarna-
son býr nú í Bjarnarhöfn ásamt fjöl-
skyldunni. 

Hákarlinn dýpkar á sér
„Þessir búskaparhættir hafa verið 
starfrækt frá því elstu menn muna, 
en nú höfum við fært þetta undir 
eitt nafn til þess að halda betur 
utan um þetta,“ segir Hildibrandur 

um stofnun félagsins en opið er í 
Bjarnarhöfn allan ársins hring. „For-
feður okkar voru í því að veiða hákarl 
– sagan fylgir okkur og verkunar-
kunnáttan einnig. Hingað kemur 
heilmargt fólk til þess að sjá hvernig 
þetta er gert og til að smakka, svo það 
er alltaf nóg að gera. Við fáum hákarl 
víða frá, sækjum þá þar sem þeim 
er landað og gerum það allan ársins 
hring. Oftast koma þessir hákarlar af 
Vestfjarðamiðum en þeir hafa verið 
að sækja á meira dýpi, dýpka á sér, 
vegna hlýnunar sjávar og jafnvel sótt 
í auknu mæli í átt til Grænlands. 
Hákarl er seldur allan ársins hring, 
en eðlilega mest um neyslu hans 
á þorranum,“ segir Hildibrandur 
Bjarnason. 

Framhald af forsíðu

Fánar og veifur í úrvali

Er með mesta úrval fána á landinu,
ef hann er ekki til !  búum við hann til.
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Gleðilegt ár!
VESTURLAND kemur nú aftur út eftir nokkurt hlé sem m.a. 
orsakaðist m.a. af eigendaskiptum á blaðinu. En sem fyrr verður 

kappkostað að birta fréttir af atvinnulífi, stjórnmálum, menningu, opin-
berum framkvæmdum, íþróttum og öðru því sem Vestlendingar eru að 
gera á hverjum tíma og þykir eftirsóknarvert til frásagnar.
Um langa hríð hefur verið lögð mikil áhersla á bættar samgöngur og fjar-
skipti á Vesturlandi, enda ekki vanþörf á, enda hluti af frekari uppbyggingu 
á Vesturlandi og betra mannlífi. Alþingi þarf að ljúka sem fyrst við vinnu við 
nýja samgönguáætlun en það er þó ekki nægjanlegt því mikilvægt er að á 
hverjum tíma sem unnið unnið í samræmi við samþykkta samgönguáætlun. 
Benda má á að framkvæmdum á Fróðárheiði átti að vera lokið árið 2009 en 
enn bólar ekki á að því verki verði lokið. Samgöngumál eru afar mikilvægur 
málaflokkur og því nauðsynlegt að fjárveitingar til málaflokksins verði 
auknar á komandi árum, bæði til nýframkvæmda og viðhalds. Mikilvægt 
er að teknar verði upp viðræður á milli Vegagerðarinnar og sveitarfélaga 
á Vesturlandi um átaksverkefni hvað varðar lagningu bundins slitlags á 
tengivegi, haldið verði áfram uppbyggingu á vegi um Uxahryggi og Kalda-
dal, lagt verði bundið slitlag á veg um Skógarströnd og Laxárdalsheiði og 
hafinn verði undirbúningur að tvöföldun Vesturlandsvegar á Kjalarnesi 
því enda er sá vegur tenging Vestlendinga, Vestfirðinga, Norðlendinga og 
hluta Austfirðinga við höfuðborgarsvæðið. Hluti af þessari framkvæmd á 
Vesturlandsvegi er síðan Sundabrautin sem verður að komast sem fyrst á 
framkvæmdastig.
Styrkur sjávarútvegs á Vesturlandi hefur farið vaxandi á undanförnum 
árum. Í Breiðafirði eru gjöful skelfiskmið, og út af Snæfellsnesi eru gjöful 
botnfiskmið. Í Breiðafirði eru bestu hörpudiskmið landsins og gjöful grá-
sleppumið. Allt þetta auk aukinnar löndunar og vinnslu á bolfiski sem 
veiddur er einnig á miðum í öðrum landshlutum hefur valdið því að að á 
árunum 1984 til 2001 jókst hlutdeild Vesturlands í aflamarki fimm helstu 
botnfisktegundanna úr 9,0% í 15,8% og hefur aukist eitthvað síðar ef að líkum 
lætur. Nálægð við höfuðborgarsvæðið gefur góða möguleika á fullvinnslu 
sjávarafurða á innanlandsmarkað úr hágæðahráefni auk flutnings á ferskur 
fiskafurðum á erlendan markað með flugi en bættar vegasamgöngur munu 
auka möguleikana enn frekar.
Á þessu ári kjósa landsmenn nýjan forseta landsins en veruleg hætta er á 
að næsti forseti verði kjörinn með verulegum minnihluta atkvæða. Fimm 
manneskjur hafa gegnt forsetaembættinu. Fyrst Sveinn Björnsson sem aldrei 
gekk í gegnum neinar kosningar, var var kosinn af Alþingi og varð sjálfkjörinn 
1948. Ásgeir Ásgeirsson, Vigdís Finnbogadóttir og Ólafur Ragnar Grímsson 
voru öll kjörinn með með minnihluta atkvæða, aðeins Kristján Eldjárn hlaut 
meirihluta atkvæða og reyndist hinn mætasti forseti. Vaxandi fjöldi fólks 
vill að forsetinn hafi meirihluta atkvæða á bak við. Ef enginn frambjóðandi 
nær því yrði kosið t.d. tveimur vikum seinna milli þeirra tveggja sem flest 
atkvæða hljóta. Það væri mun lýðræðislega en núverandi fyrirkomulag og 
undarlegt að Alþingi sjái ekki sóma sinn í því að breyta þessu fyrirkomulagi.

Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

Bættra
samgangna
er þörf

Leiðari

„Nú árið er liðið í aldanna skaut, 
og aldrei það kemur til baka“
Þetta syngjum við mörg hver 

um áramótin, minnumst þess 
sem gerðist á árinu sem liðið 

er og minnumst einnig þeirra sem 
voru kallaðir burt úr þessu jarðlífi á 
árinu. Margir strengja áramótaheit, 
sem stundum eru reyndar bara óskir 
um betri tíð. Svo fara margir að ára-
mótabrennu og kveðja gamla árið með 
þeim hætti, stundum á þrettándanum. 
Þetta er gamall siður sem alls ekki má 
leggjast niður. Safnast saman við stóran bálköst.

Hvað boðar nýárs blessuð sól?
VESTURLAND hafði samband 

við nokkra Vestlendinga auk 
formanns Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og spurði hvernig nýtt ár 
legðist í þá og hvaða væntingar þeir 
hefðu til ársins 2016. 

Skúli Þórðarson, sveitarstjóri 
Hvalfjarðarsveitar; 

„Ég tel að árið verði farsælt og gjöf-
ult enda er ýmislegt í kortunum sem 
bendir til þess að svo geti sem best 
orðið. Við erum því bjartsýn hér í 
Hvalfjarðarsveit, enda hagsæld til sjós 
og lands og batnandi efnahagur. Það er 
margt í gangi á Grundartanga og áfram 
er verið að ræða um byggingu nýrrar 
verksmiðju á Grundartanga, að því er 
verið að vinna.“

Sturla Böðvarsson,
bæjarstjóri Stykkishólmsbæjar; 

„Nýárssólin boðar það m.a. hjá okkur 
í Stykkishólmi að hér verður mikil 
aukning ferðamanna á þessu ári sam-
kvæmt spám, og við þurfum að undir-
búa okkur samkvæmt því. Nú þegar er 
talsvert framboð á gistingu, veitinga-
stöðunum hefur fjölgað og nú eru þeir 
opnir allan ársins hring sem er mjög 
ánægjuleg þróun. Tryggja verður aukin 
bílastæði við höfnina og snyrtiaðstöðu 
vegna aukningar ferðamanna með 
Breiðafjarðarferjunni Baldri og fleiri 
skipum sem sigla með farþega um 
Breiðafjörðinn. Við erum að vonast til 
þess að tilraunaveiðar í skel og vinnsla 
fari vaxandi en veiðar voru stöðvaðar 
fyrir þrettán árum vegna sýkingar í 
stofninum. Það bendir allt til þess að 

stofninn sé að styrkjast. Skelveiðar og 
vinnsla munu því fara vaxandi og það 
muni auka framboð starfa, bæði til sjós 
og lands. Í gangi er undirbúningur að 
frekari nýtingu þörunga í Breiðafirði 
og hér er allnokkur byggingastarfsemi 
svo ljóst er að okkur mun vanta fleiri 
hendur til verka. Ég er því bjartsýnn í 
upphafi þessa árs.“

Halldór Halldórsson, borgar-
fulltrúi og formaður Sambands 
íslenskra sveitarfélaga; 

„Eftir að hafa rýnt í áætlanir sjáum við 
að þær launahækkanir sem sveitarfé-
lögin tóku á sig á síðasta ári munu skila 
sér í auknum tekjum á þessu nýbyrjaða 
ári. Það verður engin krísa almennt 
séð í rekstri sveitarfélaganna almennt 
vegna þessara launahækkana. Reikna 
má með 7 til 10% hækkun á útsvars-
tekjum víðast hvar. Aukning í ferða-
þjónustu mun hafa gríðleg og jákvæð 
áhrif en það kostar sitt í grunnkerfinu, 
en þessi aukning í ferðaþjónustu verður 
ekki stöðug og það þarf að hugsa um 
fleiri þætti atvinnulífsins í víðu sam-
hengi. “

Kristinn Jónasson,  
bæjarstjóri Snæfellsbæjar; 

„Það er margt í deiglunni og kraftur 
í samfélaginu. Horfurnar í dag benda 
til þess að það verði metár til sjávar-
útvegsins, þorskkvótinn jókst á síðasta 
ári og allar líkur eru á að það muni 
aftur gerast á næsta fiskveiðiári. At-
vinnulíf í Snæfellsbæ er nú mjög öflugt 
og það geta allir fengið vinnu en það 
er ekki þar með sagt að atvinnutilboð 

henti öllum. Það hefur mikið verið 
að gerast hér í ferðaþjónustunni og 
sýnt að aukning verður þar á, það er 
margt á döfinni, en á síðasta ári var 
40% aukning á ferðamönnum milli 
ára hér inn á svæðið. Sumir eru að 
stækka gistiaðstöðuna, aðrir að huga 
að stofnun veitingastaða eða koma á 
fót annarri afþreyingu. Það er ekki 
bara í Ólafsvík heldur í öllu sveitarfé-
laginu, ekki síst í sveitinni sunnan Jök-
uls, s.s. á Hellnum og Búðum. Stærsta 
vandamálið er kannski það að okkur 
vantar fleira fólk inn á svæðið til að 
sinna þeim störfum sem eru í boði. Í 
dag eru að starfa hér í sveitarfélaginu 
um 150 manns sem ekki er með lög-
heimili hér. Hingað er aðeins liðlega 
tveggja tíma akstur frá höfuðborgar-
svæðinu.“

Sindri Sigurgeirsson,  
bóndi í Bakkakoti og formaður 
Bændasamtaka Íslands; 

„Það eru heilmikið sóknarfæri í ís-
lenskum landbúnaði sem fyrr og það er 
að fara af stað metnaðarfullt verkefni 
að flytja út landbúnaðarvöru með að-
eins öðru fyrirkomulagi en áður hefur 
tíðkast og koma íslenskum búvörum 
enn frekar á disk þeirra ferðamanna 
sem sækja hingað til lands í auknu 
mæli ár hvert. Það er sérstakt verkefni 
sem tengist auknu virði sauðfjárafurða 
og sóknarfæri á erlendum mörkuðum. 
Mikil tækifæri eru fólgin í auknum 
útflutningi á fersku hágæða lamba-
kjöti, enda fæst mun hærra verð fyrir 
ferskt kjöt en frosið. Aukið samstarf 
um kynningu og vörumerkjavæðingu 
er lykillinn að meiri verðmætasköpun. 
Þar er lögð á að gæði, uppruna og 
sérstöðu íslenskra sauðfjárafurða. 
Bændur eru vörslumenn landsins 
og vita að sjálfbær landnýting felur í 
sér að hver kynslóð skili landi af sér í 
jafn góðu eða betra ástandi en hún tók 
við því. Þetta er eitt af leiðarstefjum 
gæðastýringar í sauðfjárrækt. Nú eru 
um 93% dilkakjötsframleiðslunnar 
undir hatti gæðastýringar en sauð-
fjárbændur leggja m.a. til að sjálfbærni 
í greininni verði treyst í sessi með því 
að styrkja gæðastýringuna og gera að 
algildu viðmiði. Sauðfjárbændur eru 
þarna að að leggja áherslu á hreinleika 
upprunans.“

Sturla Böðvarsson.

 Sindri Sigurgeirsson.

Skúli Þórðarson.

Kristinn jónasson.

Halldór Halldórsson.

Auglýsingasíminn er 578 1190 
Netfang: auglysingar@fotspor.is.
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uppþvottavélarþurrkararþvottavélar

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

helluborð

20% 
afsláttur

ofnar
eyjuháfar · veggháfarAirforce

Gott úrval af Airforce veggháfum og 
eyjuháfum, sem eru annálaðir fyrir 
glæsilega hönnun og mikil gæði. 20-40% 

afsláttur

20-40% 
afsláttur

heimilislausnir
ryksugur

20% 
afsláttur

hársnyrtitæki

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

PIX-EM-12 - 2 X 30W - CD MP3 og WMA afspilun - FM Útvarp m. 30 stöðva 
minni - RDS stuðningur - Tengi: USB, Audio-In, Loftnet

Hljómtækjastæða

20% 
afsláttur

Samanbrjótanleg. Fáanleg í 4 litum.

MJ532 heyrnartól

25% 
afsláttur

Mjög gott úrval leikja

20-40% 
afsláttur

janúardagar 
Heimilistæki, smáraftæki, gjafavörur, rakvélar, hljómtæki, 

leikjatölvur o. fl. á lækkuðu verði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800
DALBRAUT 1, AKRANEsI · 

sÍMI 433 0300
BoRgARBRAUT 61, 

BoRgARNEsI sÍMI: 422 2211



SAMSUNG WF70

7 KG. 1400 SN. KR. 79.900,-
SAMSUNG WW80

8 KG. 1400 SN. KR. 99.900,-
SAMSUNG WF80

8 KG. 1400 SN. KR. 89.900,-

TM

TM

TM

Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

ecobubble þvottavélar
HVAÐ ER ECO BUBBLE?

Leysir upp þvottaduft undir þrýstingi og myndar kvoðu, 
svo duftið leysist upp á um það bil 15 mín, í stað 30-40 ella.

DALBRAUT 1, AKRANESI · SímI 433 0300BoRgARBRAUT 61, BoRgARNESI SímI: 422 2211
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Tónlistarskóli Stykkishólms, dagur tónlistarskólanna: 

Tónleikar í Stykkishólmskirkju
Í tilefni af degi tónlistarskólanna 

býður Tónlistarskóli Stykkishólms 
til tónleika í kirkjunni og flytur 
vandaða, skemmtilega og frum-
lega tónlist úr öllum áttum. Eftir 
þessa tónleika verða atriði skólans 
á NÓTUNNI 2016 valin. Foreldra-
félag lúðrasveitarinnar verður með 
kaffisölu í safnaðarheimilinu að tón-

leikum loknum en ágóðinn rennur 
í ferðasjóð. 

NÓTAN, uppskeruhátíð tón-
listarskóla landsins, verður haldin 
í vor. Svæðistónleikar Vesturlands 
og Vestfjarða verða að þessu sinni 
í Stykkishólmskirkju. Lokahátíðin 
verður svo í Eldborgarsal Hörpu 
sunnudaginn 10. apríl nk. 

Stykkishólmur. Sjá má helstu kennileiti bæjarins, sjúkráhúsið og kirkjuna.

Rannsaka á síldargöngur 
í Kolgrafafirði
Rannsaka á hversu hversu mikið 

af síld er í Kolgrafafirði. Vet-
urinn 2012 til 2013 drapst allt 

að 50 þúsund tonn af síld í firðinum 
en hluti sumargotssíldarinnar hafði þá 
vetursetu við Breiðafjörð, hluti stofnsins 
innan við brúna. Það kemur því ekki á 
óvart að nú á þessum tíma verði vart 
síldar í Kolgrafafirði en óvenju fjörugt 
fuglalíf vekur upp grun um að þarna sé 
eitthvað um síld á ferðinni. 

Orsök síldardauðans fyrir nokkrum 
árum er m.a. rakin til súrefnisskorts sem 
varð í sjónum í logni og köldu veðri. 
Undanfarið hefur hins vegar alls ekki 
verið logn á þessum slóðum svo hætta 
er vart fyrir hendi. Smásíld mældist í 
litlum mæli í síldarleiðangri Hafrann-
sóknastofnunarinnar í Breiðafirði í 
október og stærri síldar hefur alls ekki 
orðið vart. Síldarafli hefur hins vegar 
verið að fást djúpt vestur af Faxaflóa. 

En það eru fleiri uppsjávarfiska-
tegundir sem leitað er að en fimm skip 
leita nú að loðnu á Íslandsmiðum. Vís-
bendingar frá því í haust benda til þess 
að loðnan sé frekar vestarlega. Vonir 
standa til að hægt verði að kortleggja 
útbreiðslusvæði hennar fljótlega. Auk 
rannsóknarskipa Hafrannsóknarstofn-

unar, Árna Friðrikssonar og Bjarna 
Sæmundssonar, taka Sigurður VE, 
Sighvatur Bjarnason VE og Jóna Eð-
valds frá Hornafirði þátt í leitinni. Farið 
verður yfir allt svæðið frá Austfjarða-
miðum að Vestfjarðamiðum. Ýmislegt 
vendir til að loðnan haldi sig út af Vest-
fjörðum eða Vesturlandi. 

Kolgrafafjörður.

Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir: 

Beitir sér í byggðamálum og vill
embætti umboðsmanns flóttamanna
Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir er nýsest á þing að nýju eftir tveggja ára hlé. 
Hún var þingmaður fyrir Norðvesturkjördæmi á síðasta kjörtímabili, en 
varaþingmaður frá síðustu kosningum þar til í október sl. er Guðbjartur 
Hannesson alþingismaður féll frá eftir skammvinn veikindi og hún tók 
við þingsætinu. 

Samgöngumál, bætt fjar-
skipti og raforkuöryggi
Aðspurð hvernig þingmennskan leggist 
í hana eftir tveggja ára hlé segist hún 
hlakka til að takast á við stjórnmála-
starfið að nýju. 

„Mín bíða ýmis knýjandi verkefni 
innan ýmissa málaflokka, ekki síst hér 
í Norðvesturkjördæmi,“ segir Ólína. 
„Vesturland býr bæði að auðlegð og 
tækifærum, blómlegum landbúnað-
arhéruðum, öflugum sjávarútvegi, 
stóriðju, ferðaþjónustu og lifandi 
háskólastarfsemi. Menn verða þó að 
halda vöku sinni svo allt nái að þrífast 
og dafna. Á Vestfjörðum og Norðvest-
urlandi er meiri varnarbarátta með 
fólksfækkun og sumstaðar alvarlegri 
byggðaröskun eftir að kvótakerfinu var 

komið á. Samgöngur eru of stopular, 
erfiðleikar í raforkumálum og fjarskipti 
á borð við netsamband þarf að auka 
og bæta með ljósleiðaravæðingu. Þetta 
þrennt eru forsendur þess að atvinnulíf 
fái þrifist þannig að landshlutinn sé 
samkeppnishæfur.“

Samgöngumál eru Ólínu sérstak-
lega hugleikin, til dæmis tvöföldun 
Hvalfjarðarganga sem hún segir að sé 
tímabær. „Það er enn fremur grund-
vallaratriði að gert sé stórátak í sam-
göngumálum á Vestfjörðum og að 
Dýrafjarðargögnin svokölluðu milli 
Arnarfjarðar og Dýrafjarðar verði að 
veruleika. Þau eru á áætlun og tilbúin 
til útboðs og hafa verið svo lengi að það 
er orðið vandræðalegt að framkvæmdir 
skuli ekki vera hafnar. Af einhverjum 

ástæðum skjótast alltaf einhver jarð-
göng á Norðaustur- og Austurlandi 
framfyrir í röðina, og nú gengur það 
ekki lengur.“

Vill embætti umboðs-
manns flóttamanna
Ólína hefur lagt fram þingsályktun-
artillögu ásamt þingmönnum Sam-
fylkingarinnar um að hafinn verði 
undirbúningur að stofnun embættis 
Umboðsmanns flóttamanna. „Tillagan 
miðar að samþættingu ráðgjafar og 
aðstoðar sem flóttamönnum er veitt 
á Íslandi, þannig að þeir geti leitað 
á einn stað þar sem hagur þeirra er 
borinn fyrir brjósti,“ segir Ólína. Hún 
nefnir sem dæmi þann mikla mun 
sem sé á aðstæðum þeirra flótta-
manna sem koma hingað sjálfir eða 
hinna svonefndu kvótaflóttamanna 
sem stjórnvöld hafa boðið til landsins. 
„Fyrrnefndi hópurinn fær sáralitla að-
stoð á meðan sá síðarnefndi fær ágæta 
aðstoð.“

Í greinargerð með tillögunni segir 
að fordæmalaus fjölgun hafi að 
undanförnu orðið á umsóknum um 
alþjóðlega vernd hér á landi. Samhliða 
hafi ítrekað komið upp mál þar sem 
hörð gagnrýni hafi komið fram vegna 
málsmeðferðar þeirra flóttamanna sem 
leita hælis á Íslandi. Hafi sú gagnrýni 
hafi bæði beinst að löngum afgreiðslu-
tíma, aðstæðum hælisleitenda meðan 
þeir bíða úrlausnar um hælisumsókn 
sína og loks endanlegri ákvörðun um 
synjun eða samþykkt þess að þeir fái 
hér hæli. Ásakanir hafi komið fram 
um að brotið sé á mannréttindum hæl-
isleitenda og að mannúðarsjónarmið 
hafi verið verið sniðgengin. 

Ólína segir að Útlendingastofnun, 
sem hefur úrskurðarvald og rann-
sóknarskyldu í málefnum hælisleitenda 
og flóttamanna, geti ekki farið með slíkt 
ákvörðunarvald samhliða hagsmuna- 
og réttindagæslu. „Útlendingastofnun 
hefur setið undir ákveðnu ámæli og 
þeir sem til þekkja hafa verið að kalla 

eftir auknu samræmi í því hvernig farið 
er með málefni flóttamanna og sérstak-
lega í því sem lýtur að hagsmunagæslu 
og aðstoð. Almenningur hefur talið 
stofnunina vera að gera mistök og að 
þar séu ekki öll málefnaleg sjónar-
mið tekin til greina. En ef sérstakur 
aðili hefði beinlínis það hlutverk að 
gæta þess að flóttamenn fengju allar 
nauðsynlegar leiðbeiningar og að-
stoð andspænis útlendingastofnun, 
og að þar sé tekið tillit til allra þeirra 
sjónarmiða sem koma að gagni fyrir 
flóttamanninn þá myndum við minnka 
hættuna á þessu,“ segir Ólína Kjerúlf 
Þorvarðardóttir. 

Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir.
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Loftslagsbreytingar af völdum manna 
eða náttúru, eða kannski hvort tveggja? 
Síðastliðin 25 ár eða svo hefur hækkun hitastigs á jörðinni verið mikið 
á dagskrá. Alþjóðlegar ráðstefnur hafa verið haldnar og ráðstefna 
hófst í byrjun mánaðarins í París. Þar komu tugþúsundir manna 
saman og ræddu áhrif koltvísýrings á hitastig jarðar. Umræður 
um losun koltvísýrings (kolsýru eða CO2) af mannavöldum hafa 
vakið áhuga margra á að kynna sér ástæður veðurfarsbreytinga 
í nútíð og fortíð. Miklar breytingar á veðurfari hafa orðið að því 
er virðist „af sjálfu sér“ sé litið hundruð eða þúsundir ára aftur í 
tímann. Auðvitað gerist slíkt ekki af sjálfu sér, eitthvað hlýtur að 
koma ferlinu af stað. Getur verið að þetta „eitthvað“ sé einnig að 
hafa áhrif á veðrið á þessari öld? Hvað er þetta „eitthvað“? Getum 
við búist við að það muni haga sér á sama hátt og það hefur gert 
oft áður, þ. e. komið, staldrað við og horfið síðan á braut? Ágúst H. 
Bjarnason verkfræðingur hefur skoðað nánar hvað hefur verið á 
seyði undanfarin árþúsund og jafnvel enn í dag. 

Hitafar frá síðustu ísöld 
fyrir um 11.000 árum
Mynd 1 sýnir niðurstöður mælinga 
á ískjörnum fengnum úr rúmlega 
3000 metra djúpri holu sem boruð 
var í Grænlandsjökul. Með rann-
sóknum á magni samstætna súrefnis 
(oxygen isotopes) hefur verið hægt 
að áætla hitastig á yfirborði jökuls-
ins þúsundir ára aftur í tíma. Þessi 
ferill nær yfir 11.000 ár, þ. e. aftur til 
loka ísaldar þegar þykk íshella þakti 
stóran hluta jarðar. Ferillinn nær þó 
af mælitæknilegum ástæðum aðeins 
til ársins 1854, en hefur verið mjög 
lauslega framlengdur til dagsins í dag 
með strikuðu línunni lengst til hægri. 
Svæðin sem merkt eru með grænu eru 
sérlega áhugaverð. Lengst til hægri eru 
hlýindin sem glatt hafa okkur undan-
farna áratugi og kallast Modern Warm 
Period. Fyrir um 1000 árum var annað 
hlýskeið sem stóð nokkra áratugi og 
kallast Medieval Warm Period. Þá var 
jafnvel enn hlýrra en í dag. Fyrir 2000 
árum, meðan á Roman Warm Period 
stóð, var svo enn hlýrra og mun hlýrra 
var fyrir rúmum 3000 árum á tímabili 
sem kallað er Minoan Warm Period. 
Hvað veldur þessum áratugalöngu hlý-
skeiðum sem hafa komið reglulega með 
um 1000 ára millibili og stóðu aðeins 
fáeina áratugi? Við getum skyggnst 
lengra aftur í tíma og sjáum að fyrir 
7000 og 8000 árum var lang hlýast frá 
því er ísöld lauk. Holocene Climate 
Optimum kallast sá tími. 

Áleitnar spurningar vakna þegar 
horft er á þessa mynd frá Græn-
landsjökli. Hýindin fyrir 1000, 2000, 
3000, o. fl. árum voru örugglega ekki 
af mannavöldum. Þetta voru heitari 
tímabil en við upplifum nú. Hvernig 
getum við verið viss um að hlýindin nú 
stafi að mestu leyti af hegðun okkar? 
Getur ekki verið að núverandi góðæri 
í veðurfari undanfarið stafi af sömu 
orsökum og oft áður? Er ekki full 
ástæða til að velta fyrir sér hvaða nátt-
úrulegu ástæður hafi valdið þessum 
hitasveiflum á undanförnum árþús-
undum og hvort að náttúran sé ekki 
enn að verki? 

Minni okkar er stutt, og sjálf 
skynjum við ekki nema nokkra áratugi 
til baka. Ef til vill er það þess vegna 
sem menn hafa einblínt á gróðurhúsa-
áhrif vegna aukningar koltvísýrings í 

andrúmsloftinu. Þessi kenning hefur 
verið mjög vinsæl, það vinsæl að ekki 
hefur verið hlustað nægilega vel á gagn-
rýni sem komið hefur fram frá virtum 
vísindamönnum í loftslagsfræðum og 
stjarneðlisfræði sem telja að náttúran 
eigi stóran þátt í breytingum, nú sem 
á öldum áður. 

Breytingar síðan  
Ísland var numið
Breytingar í veðurfari á síðustu öldum 
eru vel þekktar. Sjá mynd 2. Á land-
námsöld var jafnvel hlýrra á jörðinni 
en í dag, Ísland var þá viði vaxið milli 
fjalls og fjöru og vínviður óx jafn-
vel í Englandi. Þá voru hinir miklu 
landafundir norrænna manna, sem 
ekki víluðu fyrir sér að sigla í opnum 
bátum landa og heimsálfa á milli. 
Leifur heppni Eiríksson fann Vínland 
þar sem vínviður óx. Eiríkur rauði 
stofnaði byggð í Grænlandi árið 985 
er hann sigldi með 25 skip Íslendinga 
þangað. Fundist hafa merki um ræktun 
korns þar og ölgerð þessara norrænu 
manna. Eftir um 1200 fór heimurinn 
að kólna. Þá gekk í garð langt tímabil 
sem menn hafa nefnt „Litlu ísöldina.“ 
Mikil harðindi urðu á Íslandi, byggð 
norrænna manna í Grænlandi leið 
undir lok og kuldinn var það mikill í 
Englandi að Thames lagði sum árin á 
vetrum. Áhrifa litlu ísaldarinnar gætti 
um allan heim næstu aldirnar. 

Um 1900 fer heimurinn að hlýna á 
nýjan leik og hefur sú þróun haldist 
til dagsins í dag, - með rykkjum þó. 
Við vitum hvernig ástandið var hér á 
landi seint á 19. öld þegar vesturferðir 
Íslendinga stóðu sem hæst, og fólk flúði 
harðindi og fátækt sem af því leiddi. 
Við höfum heyrt af frostavetrinum 
mikla 1918, síðan komu veruleg hlýindi 
fram að stríðsárum, þá nokkur kólnun 
fram til um 1975 er fer að hlýna aftur. 
Auk þessara breytinga eru smá sveiflur 
frá ári til árs, sem eru breytilegar 
frá einu landi til annars, eins og við 
könnumst við. Hér á norðurslóðum, 
þar sem meðalhiti ársins er ekki nema 
nokkrar gráður yfir frostmarki, erum 
við miklu næmari fyrir smávægilegum 
hitafarsbreytingum en sunnar í álfunni 
þar sem ársmeðalhitinn er mun hærri. 
Hvenær lauk Litlu ísöldinni? Um það 
má deila, sumir miða við árið 1900 og 
enn aðrir vilja meina að frostaveturinn 

1918 hafi verið dauðakippir þessa langa 
kuldaskeiðs. 

Hlýnun síðastliðin 150  
ár frá Litlu ísöldinni 
Samkvæmt mælingum er talið að hita-
stig jarðar hafi hækkað um því sem 
næst 0,8°C síðan um 1850. Hvers vegna 
1850? Jú það er vegna þess að sæmilega 
áreiðanlegar eldri mælingar á lofthita 
eru ekki til. Þá var Litlu ísöldinni ekki 
lokið. Verulegur hluti þessa tímabils, 
um það bil hálf öld, tilheyrir Litlu 
ísöldinni. Skekkir það ekki aðeins 
myndina? 

Menn hafa af því miklar áhyggjur að 
meðalhiti jarðar hafi hækkað um því 
sem næst 0,8 gráður á 150 árum? Hver 
vill fullyrða að um 1850, á síðustu ára-
tugum Litlu ísaldar, hafi veðurfar verið 
„rétt” og öll hækkun hita síðan þá sé 
„röng” og hættuleg? Það merkilega er 
að þetta er kjarninn í umræðunni um 
loftslagsmálin. Við sjáum greinilega á 
hitaferlinum frá Bresku Veðurstofunni 
að Litlu Ísöldinni lýkur ekki fyrr en um 
1920, þá verður mjög hröð hlýnun fram 
að 1945, síðan kyrrstaða til um 1975 er 
hitinn fer að rísa hratt til ársins 2000, 
og að lokum kyrrstaða til dagsins í dag. 

Eftirtektarvert er að á tímabilinu 1920 
til 1945 er álíka hröð og álíka mikil 
hækkun á hitastigi og á tímabilinu 1975 
til 2000. Hvort tveggja 25 ára tímabil. 
Það er umhugsunarvert að losun 
manna á koltvísýringi var tiltölulega 
lítil fyrr en eftir miðja síðustu öld er 
losunin fór hratt vaxandi. Það flækir 
auðvitað málið dálítið. Var það kannski 
náttúran sem var að verki á fyrra 
tímabilinu og mannfólkið á hinu síð-
ara? Eða á náttúran einhvern þá í hita-
breytingunum yfir allt tímabilið? Það 
hefur hún alltaf gert. Við tökum eftir 
því að meðalhitinn yfir allt tímabilið 
er nokkurn vegin sá sami og mældist 
í kyrrstöðunni 1945-1975. Væri ekki 
eðlilegra að miða hækkun lofthitans 
við það tímabil frekar en Litlu Ísöldina 
eins og gert er? Þá væri hækkunin sem 
við værum með áhyggjur af um það bil 
0,5 gráður í stað 0,8 gráður. 

Kyrrstaða hlýnunar  
frá aldamótum
Náttúran hefur verið að stríða okkur 
frá aldamótum, því eitthvað veldur 
því að meðalhiti jarðar hefur meira 
og minna staðið í stað frá aldamótum 
eins og sést á mynd 5, þrátt fyrir sí-

vaxandi losun manna á koltvísýringi 
CO2. Hitamælingar á lofthjúpnum 
fara í aðalatriðum fram á tvennan hátt: 
Með hefðbundnum hitamælum á veð-
urstöðvum víða um heim og frá gervi-
hnöttum. Mælingar frá gervihnöttum 
hafa það fram yfir kvikasilfursmæl-
ana að gervihnettirnir mæla yfir allan 
hnöttinn nema pólsvæðin, byggð ból, 
hafið, eyðimerkur, fjöll og firnindi. 
Svokölluð þéttbýlisáhrif trufla ekki 
þær mælingar, en við vitum flest hve 
miklu heitara er innan borgarmark-
anna en utan þeirra. Þessar mælingar 
frá gervihnöttum ná þó aðeins aftur 
til ársins 1979. Á þeim má greina áhrif 
frá stórum eldgosum og fyrirbærum í 
Kyrrahafinu sem kölluð eru El Niño og 
La Niña. Um þessar mundir er öflugt 
El Niño í gangi sem veldur nokkurra 
mánaða hækkun hitastigs og veður-
breytingum víða um heim. 

Koltvísýringur er ekki eitraður. 
Hann er undirstaða alls lífs á jörðinni. 
Án hans yxi ekki grænn góður og 
matvælaframleiðsla væri engin. 
Dýralíf lítið sem ekkert og víst er að 
við værum ekki hér. Með hjálp sólar 
vinna plönturnar mjölvi og sykur úr 
koltvísýringnum og losa frá sér súrefni. 
Lífsandi plantanna er koltvísýringur, en 
okkar lífsandi er súrefnið. Án grænu 
plantanna væri ekkert súrefni og því 
ekkert dýralíf. Aukning koltvísýr-
ings í andrúmsloftinu eykur verulega 
vaxtarhraða gróðurs. Það hefur mjög 
jákvæð áhrif á matvælaframleiðslu 
heimsins. Ekki veitir af. 

Hér á landi hefur gróðri fleygt fram 
á undanförnum árum. Skógarmörk 
hafa hækkað og víða má sjá sjálfsáð tré 
vaxa upp þar sem áður var auðn. Við 
getum þakkað það bæði hækkuðum 
lofthita og auknum styrk koltvísýrings. 
Íslenskir gróðurhúsabændur vita að 
hægt er að auka framleiðsluna veru-
lega með því að losa koltvísýring inn í 
gróðurhúsin. Aukinn styrkur koltvísýr-
ings og hærri lofthiti hafa gert það að 
verkum að gróður jarðar hefur aukist. 
Hún er að verða grænni samkvæmt 
gervihnattamyndum. Um það má lesa 
á vefsíðu NASA sem nefnist Global 
Garden Gets Greener. 

Ágúst H. Bjarnason verkfræðingur, 
starfsmaður og meðeigandi verk-
fræðistofunnar Verkís. Hann hefur 
skrifað fjölmarga pistla og greinar 
um loftslagsmál síðastliðna tæpa tvo 
áratugi. Hann hefur sem áhugamaður 
um himingeiminn sérstaklega kynnt 
sér áhrif breytilegrar sólar á loftslag 
jarðarinnar.

Myndin er frá Bresku veðurstofunni Met Office. Hún sýnir frávik í meðalhita 
tímabilsins 1850 til 2014. Á þessum tíma hefur styrkur koltvísýrings aukist 
frá 0,03% í 0,04%.

niðurstöður mælinga á ískjörnum fengnum úr rúmlega 3000 metra djúpri holu 
sem boruð var í Grænlandsjökul.  Skammvinn hlýskeið eru sýnd með grænu.

Hnattrænar hitabreytingar síðastliðin 2000 ár.
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Verndaráætlun Breiðafjarðar: 

Fjallar m.a. um markmið um vernd  
náttúru- og menningarminja svæðisins
Breiðafjarðarnefnd hefur að-

setur hjá Náttúrustofu Vest-
urlands í Stykkishólmi, en 

verkefni hennar er m.a. rannsóknir 
á menningarminjum á verndarsvæði 
Breiðafjarðar og að fjalla um lykilþætti 
í lífríkinu og útbúa rannsókna- og 
vöktunaráætlun fyrir svæðið. Breiða-
fjarðarnefnd hafði frumkvæði að því að 
því fyrir nokkrum árum að haldinn var 
fundur sérfræðinga um lífríki svæðisins 
ásamt öðrum sem taldir voru líklegir til 
að leggja málinu lið. Þannig mætti öðl-
ast betri skilning á stöðu mála á Breiða-
firði. Starfsmaður Breiðafjarðarnefndar 
er Pálmi Freyr Sigurgeirsson. 

Frá því á sl. hausti hefur farið fram 
skráning örnefna í Dalabyggð en í haust 
var haldinn fundur í Breiðafjarðarnefnd 
þar sem fjallað var um málefni sem 
lágu fyrir og fjalla um fjörðinn. Þar má 
m.a. nefna þangvinnslu. Vorið 2015 
samþykkti Sigrún Magnúsdóttir, um-
hverfisráðherra Verndaráætlun 2015 
- 2019 fyrir Breiðafjörð sem Breiða-
fjarðarnefnd starfar nú eftir. Áætlunin 
er stefnumörkun Breiðafjarðarnefndar 
þar sem sérstöðu fjarðarins er lýst. 
Þá er mörkuð stefna um útfærslu 
stjórnunar og umsýslu vegna verndar, 
skipulags og framkvæmda á svæðinu 
og sýndar leiðir til að ná markmiðum 
um vernd náttúru- og menningarminja 
svæðisins. Í áætluninni er fjallað um 
sérstöðu fjarðarins hvað varðar lands-
lag, jarðfræði, lífríki, sögu og menn-
ingarminjar. Leggur Breiðafjarðarnefnd 
m.a. áherslu á að viðhalda og vernda 
landslag og landslagsheildir, einstakar 
jarðmyndanir, svæði þar sem finna má 
fjölbreytileika lífvera eða búsvæði sjald-
gæfra tegunda og ábyrðartegundir Ís-
lendinga. Þá er lögð áhersla á varðveislu 
menningarminja, s.s. uppistandandi 

húsa, minja sem eru í hættu og örnefna. 
Eins telur nefndin aðkallandi að skrá 
þjóðhætti á svæðinu þar sem búseta í 
eyjunum fer síminnkandi. 

Nefndin nefnir þrjár leiðir sem taldar 
eru líklegastar til að styrkja vernd svæð-
isins. Í fyrsta lagi að stækka verndar-
svæðið og er bent á að í dag tekur vernd 
Breiðafjarðar til eyja, hólma og skerja á 
firðinum ásamt fjörum á fastalandinu 
innan svæðisins en nær ekki út á þau 
annes sem afmarka fjörðinn. Í öðru 
lagi að svæðið fengi skráningu sem 
Ramsarsvæði en Breiðafjörður er talinn 
uppfylla öll þau átta viðmið Ramsar-
samningsins sem fjallar um vernd 
votlenda, og er nægilegt að svæði upp-
fylli eitt þeirra til að komast á skrána. Í 
þriðja lagi nefnir nefndin skráningu á 
heimsminjaskrá Menningarmálstofn-
unar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO). 
Loks er í áætluninni fjallað um þær 
ógnir sem steðjað geta að verndar-
svæði Breiðafjarðar og möguleg við-
brögð við þeim. Verndaráætlunin var 
unnin í samráði við heimafólk og aðra 

hagsmunaaðila, s.s. sveitarstjórnir 
sveitarfélaganna á verndarsvæðinu, 
vöktunar- og rannsóknarstofnanir, 
menntastofnanir á svæðinu, hagsmuna-
samtök bænda, ferðamálayfirvöld og 
ferðaþjónustuaðila sem og umhverfis- 
og auðlindaráðuneytið. 

Vettvangsferðir
„Reynt er að fara vettvangsferðir um 
Breiðafjörð eins oft og nokkurs er 
kostur og árið 2014 var farin vettvangs-
ferð um sveitarfélagið Vesturbyggð og 
m.a. farið út á Látrabjarg. Vegna fjölg-
unar ferðamanna, m.a. með siglingum 
um Breiðafjörð, hefur reynst örðugt 
að fá bát til að fara í vettvangsferð, en 
málið er stöðugt í athugun. 

Öll sveitarfélög sem land eiga að 
Breiðafirði eiga aðild að nefndinni. 
Unnið er að nýrri heimasíðu fyrir 
Breiðafjarðarnefnd og vonandi verður 
hún tekin í notkun fyrr en síðar,“ 
segir Halla Steinólfsdóttir, Ytri-Fagra-
dal í Dalabyggð, formaður Breiða-
fjarðarnefndar. 

Frá vettvangsferð Breiðafjarðarnefndar 2010 um suðureyjar á Breiðafirði, 
Skákarey, Hrappsey, Klakkeyjar og Fremri Langey. Í ferðinni naut hópurinn 
leiðsagnar Ásgeirs Gunnars jónssonar og Sigurðar Þórólfssonar. Gestir Breiða-
fjarðarnefndar í vettvangsferðinni voru meðal annarra Svandís Svavarsdóttir 
þáverandi umhverfisráðherra, Hafdís Gísladóttir aðstoðarmaður ráðherra, 
jónína Hafsteinsdóttir, Svavar Sigmundsson og Óskar Leifur arnarson. Stað-
næmst var m.a. í akureyjum og þáðu þátttakendur vettvangsferðarinnar 
veitingar þar.

Samrekinn grunn- og leikskóli 
á Hvanneyri næsta haust
Á fundi fræðslunefndar Borg-

arbyggðar 24. nóvember sl. 
var farið yfir helstu atriði í 

forsendum fjárhagsáætlunar fyrir árið 
2016. Áheyrnarfulltrúi foreldra grunn-
skólabarna í Borgarbyggð, Birgitta 
Sigþórsdóttir, lagði fram eftirfarandi 
bókun: „Ljóst er að ýmsir vankantar 
hafa verið á undirbúningsvinnu sem 
lá til grundvallar ákvörðunartöku um 
lokun Hvanneyrardeildar Grunn-
skóla Borgarbyggðar. Margt bendir til 
þess að meintur sparnaður verði lít-
ill eða jafnvel enginn. Kostnaður við 
að halda öllum fjórum bekkjunum á 
Hvanneyri er óverulegur eins og kom 
fram í bókun minnihlutans þann 12. 
nóvember sl. Áhrif á samfélagið hafi 
verið vanmetin - í ljós hefur komið 
að ákvörðunin hefur haft verulega 
slæm samfélagsleg áhrif en 11 börn 
og fjölskyldur þeirra hafa farið frá 
skólasvæðinu, m.a. vegna ákvörðunar 
sveitarstjórnar. Að auki hafa nokkrar 
fjölskyldur hætt við áætlaða flutninga 
sína á skólasvæði Hvanneyradeildar 
GBF af sömu ástæðum. 

Í ofanálag lítur út fyrir að staða 

sveitarsjóðs verði betri en áætlað var 
þegar ákvörðun var tekin þann 11. júní 
sl. Þar sem þær forsendur sem lágu 
til grundvallar þegar ákvörðunin var 
tekin eru brostnar óska ég eftir því 
að fræðslunefnd skori á sveitarstjórn 
að endurskoða afstöðu sína. Að auki 
fer undirrituð fram á að sviðsstjóri 
fræðslunefndar, Anna Magnea Hreins-
dóttir og fræðslunefnd Borgarbyggðar 
beiti sér í því að við flutning barna 
um skólasvæði í Borgarbyggð verði 
í nánustu framtíð eingöngu notaðar 

rútur með nútíma öryggisbúnaði, að 
öryggisbelti verði 3 punkta í stað 2 
punkta eins og börnum er boðið upp 
á núna. Gætt verði að því að skólaheim-
sóknir og tengslamyndun verði í báða 
grunnskóla sem börnum á Hvanneyri 
gefst tækifæri á að velja um eftir grunn-
skólagöngu þar, þ. e. í Grunnskólanum 
á Kleppjárnsreykjum og Grunnskól-
ann í Borgarnesi. Mikilvægt er að vel 
sé staðið að færslu nemenda á milli 
þessara skólastofnanna. Foreldrar og 
börn fái upplýsingar um aðgengi að 

öllu tómstundastarfi, þ. e. hvernig 
sú þjónusta komi til með að vera á 
hverjum skólastað fyrir sig, áður en 
foreldrar og börn þeirra taki ákvörðun 
um hvert skal halda eftir að skólagöngu 
lýkur á Hvanneyri.“

Magnús Smári Snorrason sveitar-
stjórnarmaður Samfylkingarinnar lagði 
til að skoðað verði hvort bjóða eigi upp 
á 1. - 3. bekk í Andabæ sem sáttaleið. 

Samrekinn grunn-  
og leikskóli á Hvanneyri
Guðveig Eyglóardóttir, formaður 
byggðaráðs og fræðslunefndar segir að 
í vetur stundi 25 börn nám í grunn-
skólanum á Hvanneyri en næsta haust 
verður samrekinn skóli með leik-
skólanemendum á Hvanneyri og munu 
nemendur í 1. – 3. bekk sækja skóla í 
húsnæði leikskólans, og verða þar þá 
alls um 70 börn. Húsnæði grunnskólans 
verður á söluskrá næsta sumar eftir að 
hefðbundnu skólastarfi lýkur og hafa 
þegar borist einhverjar fyrirspurnir 
um skólabygginguna. Ráðist verður á 
þessu ári í endurbætur á grunnskóla-
byggingunni í Borgarnesi. 

Unglingalandsmót í  
Borgarnesi á þessu ári
„Skólabyggingin að Varmalandi, sem 
m.a. hýsti húsmæðraskóla hefur verið 
seld og er kaupandi Vulkan Travel 
Group sem hyggst reka þar hótel en 
margir ferðamenn hafa komið á þess 
vegum til landsins á undanförnum 
árum. Eigandi Vulkan Travel Group 
er Benedikt Kristinsson sem býr í Sví-
þjóð. Um verslunarmannahelgina 2016 
verður unglingalandsmót UMFÍ haldið 
í Borgarnesi og hafa fengist um 20 
milljónir króna í styrk úr ríkissjóði til 
endurbóta á íþróttamannvirkjum, laga 
aðstöðu og tjaldsvæði og til undirbún-
ings mótinu almennt,“ segir Guðveig 
Eyglóardóttir. Grunnskólabyggingin á Hvanneyri sem verður til sölu næsta haust.

Guðveig Eyglóardóttir, formaður 
byggðaráðs Borgarfjarðar og 
fræðslunefndar.

Fjölbrautaskóli 
Snæfellinga braut-
skráði 15 nemendur
Útskriftarhátíð Fjölbrauta-

skóla Snæfellinga var 
18. desember sl. í há-

tíðarsal skólans í Grundarfirði en 
brautskráðir voru 15 nemendur. Í 
ræðu skólameistara kom fram að 
unnið væri að því að þróa nýjar 
námsleiðir. 

Af félagsfræðabraut brautskráð-
ust þau Anna Björg Jónsdóttir 
Stolzenwald, Ástrós Ýr Guðmunds-
dóttir, Benedikt Gunnar Jensson, 
Elín Ósk Jónasdóttir, Gestheiður 
Guðrún Sveinsdóttir, Guðrún Ösp 
Knarran Ólafsdóttir, Halldóra 
Kristín Lárusdóttir, Irma Gunn-
þórsdóttir, Linda Kristín Smára-
dóttir, Rebekka Rán Karlsdóttir og 
Weronika Janina Ondycz. Af nátt-
úrufræðibraut brautskráðust Andri 
Viðar Kristmannsson, Arna Mar-
grét Hölludóttir, Bjarki Dagur Olsen 

Óskarsson og Kjartan Már Kárason. 
Hæstu einkunn á stúdentsprófi með 
9,6 í meðaleinkunn hlaut Halldóra 
Kristín Lárusdóttir, en hún lauk 
stúdentsprófi á einungis tveimur 
og hálfu ári. Hún fékk veglega 
bókagjöf frá sveitarfélögunum og 
peningagjöf frá Landsbankanum. 
Halldóra hlut einnig bókagjöf frá 
Arion banka sem viðurkenningu 
fyrir góðan árangur í stærðfræði, 
bókagjöf frá danska sendiráðinu 
fyrir góðan árangur í dönsku, 
bókagjöf frá sveitarfélögunum fyrir 
góðan árangur í íslensku og bóka-
gjöf frá Hugvísindadeild Háskóla 
Íslands fyrir góðan árangur í tungu-
málum. Kvenfélagið Gleym mér ei 
gaf nýstúdentum leiðbeiningar út í 
lífið. En þar má meðal annars finna 
þvottaleiðbeiningar ásamt góðum 
ráðum við geymslu matvæla. 

útskriftarhópurinn ásamt skólameistara og aðstoðarskólameistara.
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Atvinnumál, skólamál, hafnarmál og 
sóknaráætlun rædd á aðalfundi SSV
Aðalfundur Sambands sveitar-

félaga á Vesturlandi, sem 
haldinn var að Glym í Hval-

fjarðarsveit í haust ályktaði m.a. um at-
vinnumál. Í samþykkt fundarins segir 
m.a. ; „Grunnatvinnuvegir þjóðar-
innar, sjávarútvegur og landbúnaður 
eru á ákveðnum svæðum Vesturlands, 
meginstoðir atvinnulífs. Mikilvægt er 
að þessum atvinnugreinum séu skap-
aðar starfsaðstæður þannig að þær 
þróist og dafni þannig að það verði 
bæði eftirsóknarvert og arðbært að 
stunda rekstur og starfa í þessum at-
vinnugreinum. Lýst er yfir áhyggjum 
vegna starfsskilyrða lítilla útgerða sem 
eru meginstoð útgerðar á Snæfellsnesi. 
Varðandi landbúnað verði hugað að 
mótægisaðgerðum við endurnýjun 
búvörusamninga vegna nýgerðrar 
tollasamninga við Evrópusambandið. 
Ferðaþjónusta hefur eins og annars 
staðar á landinu vaxið gríðarlega á 
Vesturlandi á síðustu árum og spáð 
er enn frekari vexti næstu árin. Mikið 

vantar á að grunngerð, til að taka á 
móti þessari miklu aukningu, vegi, 
áningastaði o. fl. Finna þarf leiðir til 
að leiðrétta tekjuskiptingu milli ríkis 
og sveitarfélaga á tekjum af ferða-
mönnum og mikilvægt er að gera stór-
átak í að bæta vegakerfið til að taka á 
móti auknum ferðamannastraum og 
bæta vegtengingar um Uxahryggi til 
Suðurlands, bæta vegakerfi í gegnum 
Dali og tengingar milli Dalabyggðar 
og Snæfellsness. 

Nettengingar eru forsendur nú-
tímasamfélags. Víða á Vesturlandi er 
ástand fjarskiptamála óviðunandi og 
gríðarlega mikilvægt að byrjað verði á 
útbótum hið fyrsta. Ríkisvaldið verður 
að setja fram áætlun um með hvaða 
hætti ríkið ætli að koma að þessu ver-
kefni, því nettengingar eru forsenda 
nútíma búsetuskilyrða og atvinnu-
uppbyggingar í dreifðum byggðum 
bæði í landbúnaði og ferðaþjónustu. 
Á Vesturlandi er búið að vinna mikla 
undirbúningsvinnu á þeim svæðum 

þar sem ástandið er óviðunandi og 
beðið er eftir ákvörðun ríkisvalds-
ins um aðkomu þess að þessu verk-
efni. Það getur ekki orðið hlutverk 
sveitarfélaga að sjá um uppbyggingu 
á nettengingum. 

Iðnaðarsvæðið á Grundartanga 
hefur mikið og vaxandi hlutverk á 
suðursvæði Vesturlands. Mikilvægt 
er að unnið verði að því að nýta þau 
tækifæri í jákvæðum tilgangi sem nú-
verandi og væntanleg starfsemi gefur 
til framþróunar á svæðinu, bæði í 
þjónustu- og þekkingargreinum af 
öllum tagi. Öll atvinnuuppbygging, 
atvinnuþróun og styrking búsetuskil-
yrða byggjast á aukinni þekkingu. Á 
Vesturlandi eru tveir háskólar, þrír 
framhaldsskólar og nokkur þekkingar 
og rannsóknarsetur sem eru gríðarlega 
mikilvægar stoðir í grunngerð samfé-
lagsins. Lögð er áhersla á að starfsemi 
þessara eininga verði efld, enda hefur 
starfsemi þeirra haft jákvæð mælanleg 
áhrif á þekkingarstig á svæðinu. 

Skólamál
Haustþing SSV skoraði á stjórnvöld 
að tryggja að menntastofnanir á 
Vesturlandi hafi nægt fjármagn til 
að geta eflt það mikilvæga starfi sem 
þær sinna. Á Vesturlandi eru öflugar 
menntastofnanir sem gegna lykilhlut-
verk við uppbyggingu búsetu á svæð-
inu. Stöðugildum í menntastofnunum 
á Vesturlandi hefur fækkað verulega 
á milli áranna 2013 og 2015. Þannig 
hefur störfum í framhaldsskólunum 
þremur fækkað um ríflega 20 og 
svipuð fækkun er innan Landbún-
aðarháskóla Íslands. Við svo búið 
verður ekki unað. Mikilvægt er að 
menntastofnanir á Vesturlandi haldi 
sjálfstæði sínu, en leitað verði leiða 
til að auka samstarf þeirra á milli til 
að nýta betur mannauð og opinbert 
fjármagn. 

SSV telur nauðsynlegt að til þess 
að sóknaráætlanir standi undir því 
hlutverki sem þeim er ætlað til að efla 
menningarlíf og menningartengda 
starfsemi, styðja við nýsköpun og efla 
byggð í landshlutunum, sé brýn þörf á 
að efla fjárveitingar til sóknaráætlana. 

Einnig að Alþingi veiti fjármunum 
til uppbyggingar hafna á þéttbýlis-
stöðunum á Snæfellsnesi, en vegna 
uppbyggingar í hafnsækinni atvinnu-
starfsemi og ferðaþjónustu telur fund-
urinn mikilvægt að bæta aðstöðu í 
Snæfellsbæ, Grundarfirði og Stykk-
ishólmi. Þeir fjármunir sem ætlaðir 
eru til uppbygginga hafna skulu ekki 
skertir þegar farið er í uppbyggingu 
stóriðjuhafna. 

Formaður stjórnar SSV er Ingveldur 
Guðmundsdóttir, formaður byggðar-
áðs Dalabyggðar og bóndi að Stórholti. 

Fundurinn var haldinn í Hvalfjarðarsveit þar sem atvinnulíf er gott og þangað 
sækir einnig fjöldi manns til vinnu vegna stóriðjunnar á Grundartanga. Ekki 
bara frá akranesi og öðrum svæðum milli Breiðafjarðar og Faxaflóa heldur 
einnig frá höfuðborgarsvæðinu. Verksmiðja ELKEM spilar þar stórt hlutverk.

Stuttar Vesturlandsfréttir
Fræðsluáætlun  
Dalabyggðar
Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi 
hefur skilað þarfagreiningu á fræðslu 
fyrir þá starfsmenn Dalabyggðar 
sem eiga félagsaðild að Starfsmanna-
félagi Dala og Snæfellsness (SDS). 
Þetta er unnið í samræmi við 10. 
gr. kjarasamnings og fjármagnað 
með styrk frá Mannauðssjóði SAM-
FLOTS. Samkvæmt áætluninni var 
gert ráð fyrir nokkrum námskeiðum 
á haustönn 2015. Byggðarráð hefur 
þakkað starfsmönnum Símenntun-
armiðstöðvar og þeim starfsmönnum 
Dalabyggðar sem komu að undir-
búningi fræðsluáætlunar. Byggðarráð 
samþykkti  að gera ráð fyrir 400.000 
krónum á árinu til námskeiðahalds í 
samræmi við fræðsluáætlunina og fól 
sveitarstjóra að gera ráð fyrir þessu í 
viðaukaáætlun sem lögð verður fyrir 
næsta fund sveitarstjórnar.

Umferðaröryggi á  
hafnarsvæði  
Grundarfjarðar
Bætt umferðaröryggi á hafnarsvæði 
var rætt í haust í bæjarstjórn Grundar-
fjarðar. Bréf var lagt fram á fundinum 
og bæjarstjórn bent á að umhverfis-
nefnd fer með umferðamál í Grundar-
fjarðarbæ. Umhverfisnefnd lagði til að 

skipulags- og byggingarfulltrúi fjallaði 
um þennan lið.

Gróðurhús  
við Fellasneið
Gunnar Njálsson hefur óskað eftir að 
byggja gróðurhús á lóðinni við Fella-
sneið 14, stærð c.a.3x9m. Skipulags- og 
umhverfisnefnd Grundarfjarðar gerði 
ekki athugasemd við erindið að svo 
stöddu, en gerir ráð fyrir að þurfa að 
grenndarkynna erindið þegar þar að 
kemur þar sem ekki er til deiliskipulag 
af svæðinu. Óskað er eftir að gróður-
húsið uppfylli kröfur í byggingarreglu-
gerð.

Nýting dreifnáms- 
deildar  í Búðardal
Samkvæmt tölvupósti skólameist-
ara Menntaskóla Borgarfjarðar sótti 
enginn nemandi um skólavist næsta 
skólaár sem ætlaði að nýta dreifnáms-
aðstöðuna í Búðardal. Byggðarráð 
Dalabyggðar samþykkti að óska eftir 
við Mennta- og menningarmálaráðu-
neytið og Menntaskóla Borgarfjarðar 
að rekstri dreifnámsdeildar verði 
haldið áfram þó hugsanlega komi hlé 
í starfið eina önn eða eitt skólaár. Ekki 
er komin full reynsla á þörf fyrir starf-
semina eftir svo skamman tíma sem 
raun ber vitni.

Nýja 10, 13 og 15 kg  línan er þannig 
hönnuð að hún viðheldur ferskleika 
matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

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

sterkari og tryggir lengra geymsluþol

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

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

 lengri fiskflök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol

 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  

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

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

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 10 kg 
kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Fyrirkomulag á stuðningi 
ríkisins til landbúnaðar 
kemur niður á neytendum
Brýnt er að endurskoða skil-

virkni núverandi fyrirkomu-
lags á stuðningi ríkisins til 

landbúnaðar, með heildarhagsmuni 
íslenska samfélagsins að leiðarljósi. 
Hópur nemenda við Háskólann á 
Bifröst skoðaði í misserisverkefni 
hverjar væru helstu afleiðingar 
stuðnings við landbúnað á íslenskt 
samfélag. Rannsóknin leiddi í ljós 
að núverandi fyrirkomulag kemur 
niður á neytendum í formi hærra 
vöruverðs og takmarkaðs vöruúr-
vals. Einnig dregur stuðningurinn úr 
hvata framleiðenda til hagræðingar, 
vöruþróunar og nýsköpunar, ólíkt 
því sem tíðkast á frjálsum markaði. 
Verkefnið hlaut verðlaun sem besta 
misserisverkefnið. 

Hópur nemenda við Háskólann 
á Bifröst skoðaði í misserisverk-
efni hverjar væru helstu afleiðingar 
stuðnings við landbúnað á íslenskt 
samfélag. Framkvæmd verkefnisins er 
yfirgripsmikil hagsmunaaðilagrein-
ing með fjórtán viðtölum við sextán 
aðila sem draga vel fram þau ólíku 
sjónarmið sem tengjast viðfangsefn-
inu. Staða neytandans er útskýrð þar 
sem hann er að einhverju leyti fórn-
arlamb sérhagsmuna. Niðurstöður 
benda á þörf fyrir breytingar, byggt 
á upplýstri og málefnalegri umræðu 
á jafnari grundvelli um kosti frjálsra 
viðskipta, opinbers stuðningskerfis í 
landbúnaði og sjónarmiða um gæði, 
fæðuöryggi og sjúkdómavarnir. 

Rannsóknin leiddi í ljós að núver-
andi fyrirkomulag kemur niður á 
neytendum í formi hærra vöruverðs 
og takmarkaðs vöruúrvals. Óhag-
kvæmum framleiðendum sem annars 
yrðu undir í náttúrulegri samkeppni 
er gert kleift að halda áfram rekstri 
í skjóli stuðningsins, en slíkt dregur 
úr meðalskilvirkni atvinnugreinanna. 

Einnig dregur stuðningurinn úr hvata 
framleiðenda til hagræðingar, vöru-
þróunar og nýsköpunar, ólíkt því sem 
tíðkast á frjálsum markaði. Stuðn-
ingurinn verndar þó ákveðin störf 
á landsbyggðinni og helst þannig í 
hendur við byggðastefnu stjórnvalda. 

Stuðningur ríkisins 
í tvennu lagi
Stuðning ríkisins til landbún-
aðar má flokka í tvo meginflokka, 
beinar greiðslur til framleiðenda 
annarsvegar og tollvernd (í formi 
verðtolls og magnkvóta) hinsvegar. 
Í greinagerðinni er lögð áhersla á 
að framleiðslutengdar beingreiðslur 
verði teknar til endurskoðunar með 
því hugarfari að flytja hluta þeirra yfir 
í óframleiðslutengda styrki. Einnig sé 
vert að taka til skoðunar lækkun inn-
flutningstolla á landbúnaðarvörum 
þar sem innlend framleiðsla ýmist 
annar ekki eftirspurn eða eru hrein-

lega ekki framleiddar hér á landi. 
Þannig megi stuðla að heilbrigðari 
samkeppni, lægra vöruverði, fjöl-
breyttara vöruúrvali og auknum 
heildarábata samfélagsins. 

Eitt af markmiðum verkefnisins 
var að kanna hvernig ólík sjónar-
mið þeirra hagsmunaaðila sem hafa 
tekið virkan þátt í umræðunni á op-
inberum vettvangi síðastliðinn miss-
eri samræmast velferð neytenda. Í 
fjölmiðlum hefur töluvert borið á 
verslunarmönnum, innflytjendum, 
talsmönnum bænda og opinberum 
starfsmönnum sem rökræða ólíkar 
hliðar málsins; en mun sjaldnar heyr-
ist frá talsmönnum neytenda. Mögu-
lega er því um vannýtt tækifæri að 
ræða þar sem rödd neytandans gæti 
haft meira vægi í umræðunni. Þeir 
aðilar sem hafa talað hvað hæst fyrir 
hagsmunum neytenda á opinberum 
vettvangi eru að mati hópsins ekki 
best til þess fallnir. 

Verkefnið hlaut verðlaun sem besta misserisverkefnið en hópinn skipuðu 
aðalheiður B. Sigurdórsdóttir, Guðjón F. Gunnarsson, jóhannes B. Pétursson, 
Snorri Guðmundsson og Svanberg Halldórsson. Leiðbeinandi var Árni Sverrir 
Hafsteinsson. 

Skrifstofa búnaðarmála 
færist undir hatt MAST
Um áramótin færðust stjórn-

sýsluverkefni, sem Búnað-
arstofa sinnti á þessu ári og 

Bændasamtökin áður fyrr, til Mat-
vælastofnunar. Þetta var ákveðið á Al-
þingi við breytingar á á búvörulögum. 

Bændur eiga að finna sem minnst fyrir 
þessari breytingu enda hefur kapp 
verið lagt á að greiðslur til bænda geti 
gengið fyrir sig með eðlilegum hætti á 
nýju ári. Um er að ræða umsýslu allra 
styrkja til bænda svo sem beingreiðslna 

í mjólk, sauðfé, grænmeti og ull, ásamt 
nýliðunar-, jarðræktar-, vatnsveitu- og 
lýsingarstyrkjum. Þá munu fylgja ver-
kefni eins og að halda utan um fram-
leiðslu og sölu landbúnaðarafurða. 
Jafnframt færist Tölvukerfið AFURÐ, 
greiðslukerfi landbúnaðarins, yfir til 
Matvælastofnunar. Rafrænar umsóknir 
sem hafa verið á Bændatorginu ásamt 
yfirliti yfir greiðslur til bænda og skatt-
yfirlit verða áfram á Bændatorginu. 

Skrifstofa búnaðarmála 
Starfsfólk skrifstofu búnaðarmála 
hjá Matvælastofnun verða fimm. Jón 
Baldur Lorange sem var forstöðu-
maður Búnaðarstofu verður fram-
kvæmdastjóri Skrifstofu búnaðarmála. 
Aðrir starfsmenn Búnaðarstofu flytjast 
einnig yfir til Skrifstofu búnaðarmála 
auk þess færist einn starfsmaður frá 
stjórnsýslusviði Matvælastofnunar yfir 
á Skrifstofu búnaðarmála. Skrifstofa 
búnaðarmála verður til húsa annarri 
hæð Bændahallarinnar, að minnsta 
kosti út árið 2016. Stefnt er að því í fyll-
ingu tímans að koma þeirri starfsemi 
Matvælastofnunar sem er í Reykjavík 
undir eitt þak. Höfuðstöðvar Mast eru 
á Selfossi. 

aðalstöðvar MaST eru á Selfossi. Vert er að veita því athygli að á fánanum 
sem blaktir framan við aðalstöðvarnar stendur: ,,Frá heilbrigði til hollustu.“

Eigum allar síur í New Holland og JCB á lager

Skeiðarás 3   Garðabær   Sími 5272600   velavit@velavit.is

Útvegum olíuverk í flestar gerðir bíla og tækja

Varahlutir - Viðgerðir

Vélavit útvegar varahluti í flestar gerðir traktora, 
sérhæfum okkur í JCB, Hydrema, Iveco, New 

Holland og Case

Vélavit

Hafið samband og látið okkur aðstoða við 
að útvega réttu varahlutina

Oftast ódýrastir!

Erum einnig með alla varahluti í JCB vinnuvélar

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

Auglýsingasíminn 
er 578 1190
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Rannsóknarstofnun atvinnulífsins á Bifröst: 

Nýtt sjúkrahús á nýjum stað
Rannsóknarstofnun atvinnu-

lífsins við Háskólann á Bif-
röst leggur til að áform um 

byggingu nýs Landspítala við Hring-
braut verði endurskoðuð og rekstrar-
formi á hluta starfsemi spítalans verði 
breytt. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu 
stofnunarinnar. Bent er á að hægt sé 
að byggja nýtt sjúkrahús á betri stað en 
við Hringbraut. Það sé hagkvæmara og 
skynsamlegra út frá skipulagsmálum 
að byggja nær miðju höfuðborgar-
svæðisins. Þar megi byggja sambærileg 
sjúkrahús og verið er að byggja á Norð-
urlöndunum um þessar mundir en þau 
eru hærri en hægt er að byggja við Hr-
ingbraut. Á nýjum stað yrði hægt að 
byggja nútímalegt sjúkrahús frá grunni 
sem tekur ekki eins mikið pláss eins 
og við Hringbraut. Fyrirhugað er að 
nýr spítali við Hringbraut verði í 17 
byggingum sem tengdar verða saman 

með göngum, ofan- og neðanjarðar. 
Við Hringbraut þarf ennfremur að 
endurbyggja stóran hluta af gömlu og 
illa förnu húsnæði en bent er á það í 
skýrslunni að kostnaður við þær fram-
kvæmdir sé að öllum líkindum stórlega 
vanmetinn. Þá segir að forsendur fyrir 
staðsetningu á nýjum spítala við Hr-
ingbraut séu ekki lengur fyrir hendi 
þar sem ekki er gert ráð fyrir nýjum 
umferðarmannvirkjum líkt og var í 
upphafi þegar ákvörðun um byggingu 
nýs spítala við Hringbraut var tekin. 
Kostnaður við þau hefur verið metinn 
um 20 milljarðar króna. Með því að 
byggja á nýjum stað losnar eitt verð-
mætasta byggingarsvæði landsins sem 
býður upp á mikla þróunarmöguleika 
fyrir miðborgina. 

Verði það niðurstaða stjórnmála-
manna að byggja nýjan Landspítala 
við Hringbraut má eftir sem áður nýta 

betur fjármagn en núverandi áætlanir 
gera ráð fyrir og nýta þjónustu í heil-
brigðiskerfinu sem þegar er til staðar 
í stað þess að auka umfang hins opin-
bera í samkeppni við sjálfstætt starf-
andi heilbrigðisstarfsfólk. Í skýrslunni 
er lagt til að byggð verði heilsugæslu-
stöð við hlið nýs sjúkrahúss (óháð 
staðsetningu þess) sem verði opin 
allan sólarhringinn. Með því megi 
minnka álag á bráðamóttökuna og 
efla heilsugæsluna sem hefur verið 
brýnt að gera um margra ára skeið. 
Með þessu mætti mætti spara 100 
milljónir á ári en núverandi áform 
gera ráð fyrir 100 þúsund komum 
á ári á bráðamóttökuna. Lagt er til 
að reksturinn verði í höndum sjálf-
stætt starfandi sérfræðinga en með 
fjölbreyttari rekstrarformum aukast 
tækifæri starfsfólks til að velja sér 
starfsvettvang innan heilbrigðiskerf-

isins. Þá má minnka umfang fyrir-
hugaðra bygginga við Hringbraut um 
20-30% en hækka þær um eina hæð 
í staðinn. Með því móti mætti lækka 

byggingarkostnað um 6 milljarða án 
þess að það kæmi niður á gæðum. 
Hægt væri að spara tvo milljarða til 
viðbótar með því að sleppa að byggja 
nýtt opinbert sjúkrahótel en nýta þess 
í stað þjónustu sem þegar er til staðar. 
Þá er ónefnt hagræði sem gæti náðst 
fram með því að útvista verkefnum 
og bjóða út, t.d. öldrunarþjónustu, 
endurhæfingu, rannsóknir, dag- og 
göngudeildarþjónustu, eldhús og 
þvottahús. Strangar kröfur yrðu gerðar 
um gæði þjónustunnar og kostnað og 
Landspítalinn gæti einbeitt sér að dýr-
ari aðgerðum og flóknari aðgerðum 
– sinni kjarnastarfsemi. 

Skýrslan sem var unnin fyrir Sam-
tök atvinnulífsins og Samtök verslunar 
og þjónustu var kynnt á opnum um-
ræðufundi Samtaka atvinnulífsins og 
Háskólans á Bifröst. Samtök atvinnu-
lífsins telja mikilvægt að málefnaleg 
umræða fari fram um byggingu nýs 
sjúkrahúss og að til svo umfangs-
mikillar opinberrar framkvæmdar sé 
vandað. 

Þannig er nýtt sjúkrahús byggt í 
Odense í Danmörku.

Frábær sviðaveisla 
Söngbræðra í Logalandi
Sviðaveisla karlakórsins Söng-

bræðra, Borgarfirði var haldin 
laugardaginn 9. janúar sl. í Loga-

landi, Reykholtsdal. Búið var að smala, 
flytja, slátra og salta hrossið en einnig 
er boðið upp á saltað hrossakjöt. Sviðin 
voru pöntuð frá Kópaskeri. Ekki var 
gestakór með Söngbræðrum að þessu 
sinni, sveitungar hafa kvartað yfir því 

að fá ekki miða á messuna og ætluðu 
kórfélagar því að láta reyna á hvort 
sviðaveislan gengi upp í þetta sinn án 
boðsgesta. Svo var sungið í Logalandi 
fram á rauða nótt eftir að Blésa hafði 
verið rennt niður ásamt þingeysku 
lambakjömmunum með einhverjum 
völdum guðaveigum að meti hvers og 
eins, að sjálfsögðu!

Hlaðborð Söngbræðra svíkur ekki 
bragðlaukana. Þingeysku sviðin af 
fjallalömbunum fyrir norðan eru 
hreint hnossgæti.

Sr. Geir Waage í reykholti og Gunnar Örn Guðmundsson formaður Söng-
bræðra kátir á góðri stund.
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Íslensk knattspyrna 2015
- bók sem enginn knattspyrnuunnandi má missa af

Kristinn Jónsson úr Breiðabliki 
og Kayla Grimsley úr Þór/KA 
áttu flestar stoðsendingar í 

Pepsi-deildum karla og kvenna á árinu 
2015. Þetta kemur fram í bókinni Íslensk 
knattspyrna 2015 eftir Víði Sigurðsson. 
Þau fengu verðlaun fyrir frammistöðu 
sína frá Bókaútgáfunni Tindi, ásamt 
þeim sem höfnuðu í næstu sætum á eftir 
í báðum deildum. Ennfremur afhenti 
Tindur árleg heiðursverðlaun, sem ýmist 
eru veitt félagi, einstaklingi eða liði sem 
hefur náð eftirtektarverðum árangri á 
árinu. Þau hlaut Tryggvi Guðmundsson 
fyrir einstakan feril varðandi markaskor, 
stoðsendingar og leikjafjölda. 

Bókin er stærri en nokkru sinni fyrr 
en hún var stækkuð um sextán síður 
með sérstökum viðauka um karlalands-
liðið og þann árangur þess að tryggja sér 
sæti í lokakeppni Evrópumótsins 2016. 
Bókin er nú 272 blaðsíður, öll litprentuð 
eins og undanfarin ár, og myndirnar eru 
líka fleiri en nokkru sinni fyrr, eða rúm-
lega 380 talsins. Þar eru m.a. liðsmyndir 
af sigurvegurum í öllum deildum og 
flokkum, öllum liðum sem fóru upp um 
deild í meistaraflokkum karla og kvenna, 
og svo af miklum fjölda leikmanna sem 
komu við sögu á árinu. Í bókinni eru 
viðtöl við Gylfa Þór Sigurðsson, Mar-
gréti Láru Viðarsdóttur, Geir Þorsteins-
son, Fanndísi Friðriksdóttur og Emil 
Pálsson. Þar er einnig að finna frásagnir 
af öllum landsleikjum í öllum aldurs-
flokkum, fjallað ítarlega um allar deildir 
Íslandsmótsins og gangur þess rakinn 
frá umferð til umferðar í efri deildunum, 

umfjöllun um alla Evrópuleiki íslensku 
liðanna, bikarkeppnina, deildabikarinn, 
nákvæmt yfirlit yfir atvinnumennina 
erlendis og hvað þeir gerðu á árinu, og 
margt fleira. 

Þá er í bókinni afar nákvæm tölfræði 
um alla leikmenn í efstu deildum karla 
og kvenna, leikmenn allra liða í öllum 
deildum meistaraflokks koma fram 
ásamt leikja- og markafjölda, öll úrslit 
og lokastöður í öllum yngri flokkum á 
Íslandsmótinu. Í bókinni eru upplýs-
ingar um öll þau lið af Vesturlandi sem 
tóku þátt í deildarkeppni á sl. ári, þ. e. 
ÍA, Víking, Kára, Skallagrím og Snæfell. 
Þar má finna hverjir hafa spilað mest 
og skorað mest í öllum deildum, hvaða 
íslensku knattspyrnumenn hafa spilað 
flesta leiki á ferlinum, hvaða Íslendingar 
hafa spilað í Meistaradeild Evrópu, og 
ótalmargt fleira. 

Íslensk knattspyrna er vandað rit.

Knattspyrnan 2016: 

Þrjú lið af Vesturlandi í efstu 
deildum karla og kvenna
Tvö lið af Vesturlandi verða í hópi þeirra 12 sem keppa í efstu deild karla í 
knattspyrnu næsta sumar. Það er lið ÍA sem hafnaði í 7. sæti Íslandsmótsins 
sl. sumar og Víkingur Ólafsvík sem bar sigur úr býtum í 1. deildinni og 
vann sér þar með keppnisrétt í Pepsi-deild karla ásamt Þrótti Reykjavík. Úr 
deildinni féllu Leiknir Reykjavík og Keflavík. Önnur lið í efstu deild næsta 
sumar eru FH, Breiðablik, KR, Stjarnan Fylkir, Fjölnir, Víkingur Reykjavík, 
Valur og ÍBV. Garðar Gunnlaugsson varð markahæstur ÍA-leikmanna sl. 
sumar með 9 mörk en markakóngur varð Valsarinn Patrick Pedersen með 
13 mörk. Garðar var einnig valinn í lið ársins 2015 ásamt markmanni ÍA, 
Árna Snæ Ólafssyni. 
Guðmundur Reynir 
Gunnarsson besti  
leikmaður 1. deildar
Ekkert lið verður af Vesturlandi í 1. 
deild karla 2016, en markahæstir hjá 
Víkingi Ólafsvík sl. sumar voru Alfreð 
Már Hjaltalín og Hrvoje Tokic með 12 
mörk. Guðmundur Reynir Gunnarsson 
var valinn besti leikmaður 1. deildar-
innar en alls voru 4 leikmenn Víkings 
Ólafsvík valdir í úrvalslið 1. deildar-
innar 2015. Úr 1. deild féllu Grótta 
og BÍ-Bolungarvík en upp úr 2. deild 
koma Austfjarðaliðin Huginn Seyðis-
firði og Leiknir Fáskrúðsfirði. 

Kári á Akranesi varð í 5. sæti 3. 
deildar karla. Úr deildinni féllu Ber-
serkir og Álftanes en Tindastóll á 
Sauðárkróki og Dalvík/Reynir féllu 
úr 2. deild og leika því í 3. deild en 
en í stað þeirra í 2. deildinni munu 
leika tvö önnur lið af Norðurlandi, 
Magni Grenivík og Völsungur Húsavík. 
Grundarfjörður átti sæti i 3. deildinni 
2015 en dró liðið út úr keppni á síðustu 
stundu. 

Skallagrímur í Borgarnesi varð í 
3. sæti B-riðils 4. deildar 2015 og má 
muna sinn fífil fegurri en Skallagrímur 
lék í efstu deild karla sumarið 1997. 

Snæfell í Stykkishólmi hafnaði í 6. sæti 
B-riðils og væntanlega leika þau bæði 
í 4. deildinni næsta sumar. 

ÍA í efstu deild kvenna
Kvennalið ÍA vann sér keppnisrétt í 
efstu deild kvenna sumarið 2016 ásamt 
FH. Markahæst hjá ÍA varð Unnur Ýr 
Haraldsdóttir með 11 mörk. Íslands-
meistarar urðu stelpurnar í Breiðabliki. 
Úr deildinni féllu lið Aftureldingar í 
Mosfellsbæ og Þróttar Reykjavík. Auk 

ÍA og FH leika í efstu deild kvenna 
sumarið 2016 Breiðablik, Stjarnan, 
Þór/KA, ÍBV, Fylkir, Valur, ÍBV og 
KR. Víkingur Ólafsvík leikur áfram 
í 1. deild kvenna en markahæst leik-
manna liðsins var Samira Suleman með 
10 mörk. ÍA-stúlkur komust í 3. umferð 

bikarkeppni kvenna en féllu úr keppni 
með 4-0 tapi gegn Þór/KA. Áður höfðu 
þær lagt að velli Fjölni 1-0 en sátu hjá 
í 1. umferð. Víkingsstúlkur féllu úr 
bikarkeppninni í fyrstu umferð gegn 
Haukum með 1-0 tapi. Stjarnan varð 
bikarmeistari eftir 2-1 sigur á Selfossi. 

Ía gerði 1-1 jafntefli við Kr í Frostaskjólinu sl. sumar. Mark Ía skoraði Ásgeir 
Marteinsson með skalla. Ía tapaði fyrir Fjölni í fyrsta leik í bikarkeppninni, 3-0.

Víkingur Ólafsvík lék við Fjölni í Graf-
arvogi í 4. umferð bikarkeppni karla 
( 8-liða úrslitum) en tapaði 4-0.  Vík-
ingur vann áður Hauka 2-1 og Þór 
3-2. Valur varð bikarmeistari eftir 2-0 
sigur á Kr.  

Samningur um rekstur og 
samskipti ÍA og Akranes- 
bæjar framlengdur
Að fenginni tillögu frá skóla- og 

frístundaráði Akraneskaup-
staðar samþykkti bæjarráðs Akraness 
á fundi í lok nóvember sl. að fram-
lengja gildandi samning um rekstur 
og samskipti Akraneskaupstaðar og 
Íþróttabandalags Akraness um sex 
mánuði, eða til 30. júní 2016. Fram 
að þeim tíma gefst samningsaðilum 
tækifæri til að yfirfara samninginn. 

Hér er um mikilvægt verkefni að ræða 
þar sem horfa þarf til framtíðar hvað 
varðar skipulag og uppbyggingu. 





Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.
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FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 8-12 í 
Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðirnar eru með 
vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum.  
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílskýli fylgja öllum íbúðum.

Glæsilegar 4ra og 5 herbergja íbúðir í 5 hæða fjölbýlishúsi við 
Vindakór í Kópavogi. Íbúðirnar eru með vönduðum HTH innréttingum 
og AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða sólpalli á móti suðri. 
Sérinngangur er inn í íbúðir og stæði í bílskýli fylgja þeim flestum. 
Innveggir eru hlaðnir og múraðir.

Glæsilegar 98-183 fm íbúðir í álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi í 
Kópavogi. Stæði fylgja öllum íbúðum. 
Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á 
höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og 
rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru. 
Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. 
Smáralind, Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Löngulínu 28-32 í 
Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja-5 herb. og 104-188 fm. Íbúðirnar 
eru með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Bryggjuhverfinu í Kópavogi

Útivistarparadísinni í KórahverfiFossvogsdalnum í Kópavogi

Sjálandi í Garðabæ

Skoðið teikningar á bygg.is
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