
Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í 
ýmsum stærðum og gerðum. Fjöldi sérlausna í boði, sniðnar að 
þörfum hvers og eins viðskiptavinar.

Klettagörðum 5  |  104 Reykjavík  |  Sími 568 0100

www.stolpigamar.is

Hafðu 
samband

568 0100
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TUDOR RAFGEYMAR

 Skorri ehf - Bíldshöfða 12 – 110 Rvík. – Sími:  577 1515 -  www.skorri.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

BÍLDSHÖFÐA 12 - 110 REYK JAVÍK - SÍMI:  577 1515 - WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

BÍLDSHÖFÐA 12 - 110 REYK JAVÍK - SÍMI:  577 1515 - WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

 Traust og fagleg þjónusta.

 LITHIUM POWER STARTTÆKI
Exide Lithium Power Booster gefur þér extra power hvar sem þú ert. Neistafrítt og skammhlaupsvörn.

Fyrirferðalítill og einfaldur í notkun, bjargvættur sem nauðsynlegt er að hafa í bílnum ef bíllinn verður rafmagnslaus í hlaðinu heima,
á afskekktum stað eða bara hvar sem er. Startar öllum bensín bílum og diesel bílum upp að 2,0 lítra vél, 
hleður snjallsímann, ipadinn, fartölvuna og öll tæki með USB tengi.
Straumur út: 5v 2A, 19v 3,5A,  12v 10A,  start power 200A, hámark 400A.
Lithium rafhlaðan er 12.000 mAh.  (12Ah)

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

Himnasending?
Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.

18. febrúar 2016
2. tölublað 5. árgangur

Grundarfjarðarbær: 

Ráðgjafafyrirtækið Alta 
endurskoðar aðalskipulagið
Bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar 

hyggst marka nánari stefnu í að-
alskipulaginu er snertir umhverfi 

fólks og fyrirtækja en Grundarfjarðarbær 
hefur samið við ráðgjafarfyrirtækið Alta 
um endurskoðun aðalskipulags bæjarins. 
Skrifað var undir samning þar að lútandi 
föstudaginn 8. janúar sl. og á bæjarstjórn-
arfundi 14. janúar sl. var samningurinn 
lagður fram og samþykktur. Ráðgert er 
að skipulagsvinnan hefjist innan tíðar og 
verði henni lokið seinni hluta árs 2017. 

Bæjarstjórn samþykkti í október 2014 
að fram færi heildarendurskoðun á að-
alskipulagi sveitarfélagsins en skipulags-
tímabil gildandi aðalskipulags var til ársins 
2015. Nýtt aðalskipulag verður til a.m.k. 
12 ára. Bæjarráð fól bæjarstjóra að ganga 
til samninga við Alta um endurskoðun 
aðalskipulagsins, á grundvelli tillögu sem 
Alta vann fyrir bæjarstjórn í október 2015. 

Verkið felst í að endurskoða aðal-
skipulag sveitarfélagsins m.t.t. þróunar 
sem orðið hefur frá því núgildandi að-
alskipulag var samþykkt, fyrir þéttbýlið 
2003 og dreifbýlið 2010, og út frá mati 
á framtíðarþróun. Á grunni þessa mats 
verða viðfangsefni endurskoðunar 
ákveðin og stefna til a.m.k. næstu 12 ára 
mótuð. Hluti verkefnisins er að uppfæra 
aðalskipulagið til samræmis við kröfur 
nýrrar skipulagsreglugerðar. Lögð verður 
áhersla á að kynna framgang verkefnisins 

vel fyrir bæjarbúum. Fyrsti áfangi verksins 
er gerð verkefnislýsingar þar sem fram 
mun koma hvernig samráði verður háttað 
og hvar og hvernig tækifæri gefast til að 
koma hugmyndum og sjónarmiðum á 
framfæri. Við endurskoðunina verður t.d. 
tekist á við það hvernig búið er í haginn 
fyrir atvinnulíf í bæjarfélaginu. Liður í því 
er að rýna þrjú svæði og vinna fyrir þau 
nánara skipulag en aðra hluta, svokallaðan 
rammahluta aðalskipulags. Svæðin þrjú 
eru miðbær, hafnarsvæði og athafnasvæði 
á Framnesi. 

Þorsteinn Steinsson bæjarstjóri sagðist 
hlakka til vinnunnar framundan, hún fæli 
í sér gott tækifæri til samtals við íbúa um 
tækifæri og þróun samfélagsins. Góður 
grunnur var lagður með samþykkt fimm 
sveitarfélaga á svæðisskipulagi fyrir Snæ-
fellsnes í mars 2015. Svæðisskipulagið ein-
faldar vinnuna við aðalskipulagið nú, þar 
sem það leggur ákveðnar línur um þróun 
svæðisins til framtíðar sem sveitarfélögin á 
Snæfellsnesi hafa sammælst um að útfæra 
nánar í aðalskipulagi sínu. 

Lögð verður áhersla á að kynna framgang aðalskipulagsvinnu vel fyrir bæjarbúum. 
fyrsti áfangi verksins er gerð verkefnislýsingar. Við endurskoðunina verður t.d. tekist 
á við það hvernig búið er í haginn fyrir atvinnulíf í bæjarfélaginu

Framhald á bls. 2
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Verslunin Belladonna

LOKAÚTSALA 70% 
afsláttur af öllum 

útsöluvörum
Stærðir 38-58

Háskólanum á Bifröst 
hlotnast gæðaviðurkenning
Háskólinn á Bifröst hefur 

nú fengið gæði skólans 
staðfest af hálfu Gæðaráðs 

íslenskra háskóla. Traust er borið til 
gæða prófgráða í bráð og lengd og 
námsumhverfis nemenda skólans. 
Með þessari niðurstöðu lýkur úttekt 
Gæðaráðs á Háskólanum á Bifröst 
sem hófst með skýrslu frá skólanum 
og heimsókn úttektarnefndar Gæða-
ráðs í mars á síðastliðnu ári. Í út-
tektarnefndinni sátu fjórir erlendir 
sérfræðingar og einn nemendafull-
trúi. Í september 2015 sendi Gæða-
ráðið frá sér skýrslu um gæði Há-
skólans á Bifröst og lýsti þar trausti á 
námsumhverfi nemenda og á gæðum 
prófgráða til lengri tíma litið. Bent 
var á fimm atriði sem bæta þótti og 
lúta að stöðu skólans til að tryggja 
prófgráða í bráð. Háskólinn á Bifröst 
hefur tekið á öllum þeim atriðum. 

Söfnun tölulegra gagna og úrvinnsla 
þeirra til að nýta við stjórnun og 
stefnumótun hefur verið stóraukin, 
skýr stefna til næstu ára hefur verið 
sett fram, úttekt á stjórnskipulagi og 
hlutverkaskiptingu í skólanum var 
hleypt af stokkunum, nýjar reglur 
hafa verið settar um fastráðningu 
akademískra starfsmanna og fjár-
hagsleg staða skólans verið bætt. 

Lærdómsríkt úttektrarferli 
„Úttektarferli Gæðaráðs hefur reynst 
bæði gagnlegt og lærdómsríkt fyrir Há-
skólann á Bifröst og styrkt stöðu hans. 
Skólinn leggur mikinn metnað í að 
tryggja gæði náms og prófgráða og allar 
þær breytingar sem orðið hafa á starfs-
háttum skólans í ferlinu munu styrkja 
hann enn frekar,“ segir Vilhjálmur Eg-
ilsson, rektor Háskólans á Bifröst. 

Á bifröst.

Á konudaginn er víða siður 
að syngja minni kvenna
Konudagur er fyrsti dagur Góu, 

sem er sunnudagurinn í 18. 
viku vetrar, í ár 28. febrúar nk. 

, rétt eins og fyrsti dagurinn í Þorra er 
bóndadagurinn. Þann dag minntust 
bændur og eiginmenn húsfreyjunnar 
með því að fagna góu, sem færir með 
sér vaxandi birtu og vorinnganginn. 
Konudaginn ber ávallt upp á sunnudag. 
Orðið konudagur varð fyrst algengt á 
20. öld. Jón Árnason nefnir að vísu ekki 
daginn í þjóðsögunum sínum en álíka 
gömul heimild ætti að teljast nokkuð 
áreiðanleg. Ingibjörg Schulesen kvaðst 
hafa kynnst bæði konudegi og bónda-
degi þegar hún var sýslumannsfrú á 
Húsavík 1841-1861, það er áður en 
þjóðsögur Jóns Árnasonar komu út 
á prenti. Þau ummæli hennar eru þó 
ekki bókfest fyrr en 1898. Árni Sig-

urðsson nefnir konudag og bóndadag 
einnig í minningum sínum úr Breið-
dal frá miðri 19. öld en þær voru ekki 
skráðar fyrr en árið 1911. Að öðru 
leyti er tíðni og útbreiðsla orðanna 
svipuð. Konudagur kemur fyrir í 
sögum eftir Guðmund Friðjónsson, 
þjóðsögum Sigfúsar Sigfússonar og 
hjá nokkrum álíka gömlum eða yngri 
höfundum. Nær hundrað heimilda-
menn hvaðanæva af landinu fæddir 
á bilinu 1882-1912 kannast við þetta 
heiti dagsins. Því er ótrúlegt annað en 
það hafi verið býsna rótgróið í málinu. 
Opinbera viðurkenningu hlýtur nafnið 
þó naumast fyrr en eftir að það er tekið 
upp í Almanak Þjóðvinafélagsins árið 
1927 og eftir að Íslenskir þjóðhættir 
Jónasar frá Hrafnagili koma út árið 
1934. 

Fósturlandsins Freyja, 
Fagra Vanadís, 
móðir, kona, meyja, 
meðtak lof og prís! 
Blessað sé þitt blíða 
bros og gullið tár; 
þú ert lands og líða 
ljós í þúsund ár.

bruggverksmiðjan Ölvisholt býður 
upp á fósturlandsins freyju, hveiti-
bjór sem tileinkaður er íslensku kon-
unni. freyja er gullin að lit í glasi og 
tær miðað við hveitibjór.

Tónlistarskóli Stykkishólms með tónlistarveislu: 

Svæðistónleikar Nótunnar 
fyrir Vesturland og Vestfirði 
í Stykkishólmskirkju
Upp úr miðjum febrúar-

mánuði byrja tónfundir 
kennara Tónlistarskóla 

Stykkishólms þar sem allir nemendur 
hittast og spila hver fyrir annan og 
gesti sína. Laugardaginn 27. febrúar 
er svo haldið upp á „Dag tónlistarskól-
anna“ með tónleikaveislu í kirkjunni, 
en þar verða flutt flottustu tónlistar-
atriðin frá hverjum kennara. Kaffi-
hlaðborð verður í safnaðarheimilinu 
til ágóða fyrir ferðasjóð lúðrasveitar-
innar og í er valið atriði til að senda á 
Nótuna 2016 en lokahátíðin fer fram 
í Eldborgarsal Hörpu sunnudaginn 
10. apríl nk. 

NÓTAN - uppskeruhátíð tónlistar-
skóla er haldin í sjöunda sinn á vorönn 
ársins 2016. Aldrei fyrr hefur verið 

hrint í framkvæmd svo víðtæku sam-
starfsverkefni í kerfi tónlistarskóla, „í 
grasrót tónlistarsköpunar“ á landinu. 
Markmið nótunnar ná allt frá því að 
styrkja ungt tónlistarfólk til listsköp-

unar til þess að efla listir, menntun og 
menningu í samfélaginu. Svæðistón-
leikar Nótunnar fyrir Vesturland og 
Vestfirði verða í Stykkishólmskirkju 
laugardaginn 12. mars nk. 

Tónlistarskóli Stykkishólms er í gamla barnaskólanum.

Fjármögnun Búnað-
arsamtaka Vestur-
lands áhyggjuefni
Stærsta mál Búnaðarsamtaka 

Vesturlands á komandi árum 
er fjármögnun og rekstur BV til 

framtíðar, í kjölfar afnáms innheimtu 
búnaðargjalds. Á síðasta þingi BV 
sagði formaður þess, Þórhildur Þor-
steinsdóttir m.a. : „Það er er undir 
okkur sjálfum komið hvernig starfs-
semi BV verður til framtíðar litið. Í 
mínum huga er það alveg skýrt að 
í öllum breytingum þá felast alltaf 
einhver tækifæri og jafnvel ákveðinn 
„blendingsþróttur“ en það er reynsla 
okkar hjá BV. Við höfum bæði reynsl-
una af sameiningu þriggja búnaðar-
sambanda undir einn hatt BV sem og 
góða reynslu að því að þjónusta tvö 
önnur búnaðarsambönd. Við þurfum 
í sameiningu að koma auga á tæki-
færin, aukin og ný verkefni.“

Aðalfundur BV samþykkt eftir-
farandi tillögu til stjórnar Búnaðar-
samtaka Vesturlands. „Vegna auk-
inna krafna um ásýnd bújarða og 
umhverfismál í sveitum skorar Bún-
aðarfélag Andakílshrepps á sveitar-
félög á starfssvæði Búnaðarsamtaka 
Vesturlands að tryggja greiðan aðgang 

að timbur-og járnagámum í samráði 
búnaðarfélög á hverju svæði. Einnig 
að huga að förgun á lífrænum úrgangi 
og spilliefnum. Jafnframt skorar fund-
urinn á bændur og búnaðarfélög um 
að beita sér fyrir góðri umgengni 
og umhverfisvitund á sínum starfs-
svæðum.“

Nýr formaður var kosinn á aðal-
fundi búnaðarsamtaka Vesturlands 
sem haldinn var fimmtudaginn 10. 
apríl síðastliðinn. formaður bV, 
Þórhildur Þorsteinsdóttir á brekku 
ásamt Guðnýju H. Jakobsdóttur í 
Syðri-Knarrartungu er Þórhildi á 
hægri hönd.

Farsæll árangur í  
krefjandi verkefnum
Ráðgjafarfyrirtækið Alta er með 
starfsemi á Snæfellsnesi og í Reykja-
vík. Verkefnisstjóri verður Björg 
Ágústsdóttir, ráðgjafi hjá Alta í 
Grundarfirði, en hún og Matthildur 
Kr. Elmarsdóttir, skipulagsfræðingur 
hjá Alta, verða helstu ráðgjafar í verk-
efninu. Þær Björg og Matthildur voru 
einnig aðalráðgjafar við undirbún-
ing að stofnun Svæðisgarðsins Snæ-
fellsness og gerð svæðisskipulagsins 
fyrir Snæfellsnes. Aðrir ráðgjafar Alta 
koma einnig að verkinu og verða 
bæjarstjórn og skipulagsnefnd til 
aðstoðar. Alta er hópur samstarfs-
manna sem aðstoðar viðskiptavini 
við að ná farsælum árangri í krefj-
andi verkefnum og vera þekkt af 
góðum verkum sem leiða til jákvæðra 
breytinga. 

Þessum árangri skal náð 
með eftirfarandi hætti: 
• Byggja ráðgjöf okkar á því að 

virðing fyrir verðmætum, samfélagi 
og umhverfi leiði til bestu lausnar 
fyrir viðskiptavininn. Við nálgumst 
verkefni okkar á heildstæðan hátt 
og vinnum með viðskiptavinum, 
hagsmunaaðilum og fagfólki til að 
ná betri árangri. 

• Vera góðir samstarfsaðilar. Við 
leggjum áherslu á traust og heiðar-
leika í öllum samskiptum. Ábyrg, 
sjálfstæð og markviss vinnubrögð 
einkenna allt okkar starf. 

• Hafa framúrskarandi starfsfólk sem 
hefur breiða þekkingu og áhuga 
á að vera drifkraftur jákvæðra 
breytinga í samfélaginu. Frjótt and-
rúmsloft og gott vinnuumhverfi 
geri Alta að eftirsóttum vinnustað 
fyrir slíkt starfsfólk. 

Framhald af forsíðu



Taktu sprettinn...2016

Sprettur

Minna ryk - meiri gæði - betri spretta

Eldsneyti, smurolíur og aðrar rekstrarvörur 
á hagstæðum kjörum. Kynntu þér málið!

www.skeljungur.is

NÝTT

1

2

Fyrirframgreiðsla, greitt fyrir 15. mars

Greitt fyrir 15. maí

Eindagi er 15 dögum eftir gjalddaga
Dragist greiðsla fram yfir eindaga reiknast
dráttarvextir frá gjalddaga. Öll verð eru án/vsk. 
og leggst 24% vsk. ofan á verð 
við útgáfu reiknings.

3 Greiðsludreifing / greitt fyrir 15. október 
Í boði eru 7 jafnar vaxtalausar mánaðarlegar 
greiðslur með gjalddaga 1. hvers mánaðar frá 
maí til nóvember eða ein vaxtalaus greiðsla 
með gjalddaga 1. október 2016.

GREIÐSLUFYRIRKOMULAG 2016

Suðurland
Búaðföng
Lúðvík Bergmann
Stórólfsvöllum
sími: 487 8888
gsm: 896 9980
bu@bu.is

Borgarfjörður, Kjós 
og Hvalfjörður
Einar Guðmann Örnólfsson
Sigmundarstöðum
gsm: 862 5075
einargudmann@vesturland.is

Dalir 
Sigurður Sigurbjörnsson
Búðardalur
gsm: 840 3051
ssi@skeljungur.is

Höfn
Eyjólfur Kristjónsson
Ási
gsm: 840 8871
harpaey@simnet.is

Eyjafjörður
Þórarinn Ingi Pétursson
Grund
gsm: 899 3236
grytubakki@gmail.com

Norðausturland
Hallgrímur Hallsson
sími: 464 1067
gsm: 893 4094
hallgrimurh@simnet.is

Norðvesturland
og Eyjafjörður
Bændaþjónustan
Eymundur Þórarinsson
Saurbæ, Skagafirði
gsm: 892 8012
eymundur@saurbaer.is

Austurland
Steinn Björnsson
Þernunesi
gsm: 896 0314
steinnb@visir.is

Reykjavík
Aron Baldursson
sími: 444 3009
gsm: 840 3009
aron@skeljungur.is

Snæfellsnes og 
Mýrar
Sigurjón Helgason
Mel, Mýrum
gsm: 867 8108
melur@emax.is

Öll verð eru í íslenskum krónum pr.tonn og án vsk. Verðlisti getur breyst án fyrirvara.
*Verðlisti gildir miðað við að pantað sé fyrir 31. janúar 2016.

NÝTT

Áburðartegund N P K Ca Mg S Se B
vatns 
uppl. 

P

Fyrifrmgr. 
Greitt fyrir 
15 mars

Greitt fyrir 
15 maí

Greiðslu-
dreifing

Sprettur N27 27 4,3 1,8 93% 57.837    59.723   62.866        
Sprettur N26+S 26 3,6 1,5 3,6 93% 59.089    61.016   64.227        

Sprettur 25-5 25 2,2 3,3 1,4 2,5 93% 62.714    64.759   68.167        
Sprettur 25-5+Avail+Selen 25 2,2 3,3 1,4 2,5 0,002 93% 66.725    68.901   72.527        
Sprettur 26-13 26 5,7 1,3 0,5 2 93% 68.639    70.877   74.608        

Sprettur 22-7-6 22 3,1 5 2,9 1,2 2,5 93% 64.805    66.918   70.440        
Sprettur 22-7-6+Selen 22 3,1 5 2,9 1,2 2,5 0,002 93% 67.155    69.345   72.995        
Sprettur 22-5-5+Vorvaki 22 2,2 4,1 2,9 1,2 2,5 0,002 93% 71.322    73.648   77.524        
Sprettur 20-5-13+Avail+Selen 20 2,2 11 2,4 1.0 2,5 0,002 93% 68.799    71.042   74.782        
Sprettur 20-10-10 20 4,4 8,3 2,2 0,9 2,5 93% 67.860    70.073   73.761        
Sprettur 20-10-10+Selen 20 4,4 8,3 2,2 0,9 2,5 0,002 93% 70.209    72.498   76.314        
Sprettur 20-12-8+Selen 20 5,2 6,6 2,1 0,9 2,5 0,002 93% 70.559    72.860   76.695        

Sprettur 27-6-6 27 2,6 5 2 93% 67.578    69.782   73.454        
Sprettur 27-6-3+Selen 27 2,6 2,5 1,4 0,6 2 0,002 93% 68.229    70.454   74.162        
Sprettur 22-14-9 22 6,1 7,5 2 93% 72.024    74.373   78.287        
Sprettur 22-10-10 22 4,4 8,3 2 93% 69.321    71.581   75.349        

Sprettur 25-9-8 25 3,9 6,6 2 93% 69.974    72.256   76.059        
Sprettur 16-15-12 16 6,5 10 1,3 0.5 2,5 93% 70.370    72.665   76.489        
Sprettur 12-12-20+Avail+Bór 12 5,2 17 1,1 0,6 7,2 0,02 93% 74.598    77.031   81.085        

Sprettur DAP 18 20 93% 91.763    94.755   99.742        

Sprettur Calciprill (kornað kalk) 36,4 0,1 93% 34.568    35.695   37.574        

OEN Áburður 38-8 38 3,5 3 93% 78.458    81.016   85.280        

OEN Áburður 20-18-15 20 7,8 12 3 93% 78.934    81.508   85.798        

OEN Áburður 25-12-12 25 5,2 10 3 93% 76.317    78.806   82.953        
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Mannamót markaðs-
stofanna 2016 tókst vel
Markaðsstofur landshlutanna settu 

upp vinnufundinn Mannamót í 
Reykjavík fyrir samstarfsfyrirtæki sín 
21. janúar sl. í flugskýli flugfélagsins 

Ernis á Reykjavíkurflugvelli. Mannamót 
markaðsstofanna er hugsað sem kynn-
ingarvettvangur ferðaþjónustunnar á 
landsbyggðinni og tækifæri til að koma á 

fundum fagaðila í greininni. Tilgangur-
inn er að kynna landsbyggðarfyrirtæki 
fyrir ferðaþjónustuaðilum sem staðsettir 
eru á höfuðborgarsvæðinu. Ísland hefur 
mikið upp á að bjóða og Mannamót 
hjálpa til við að mynda tengsl innan 
ferðaþjónustunnar. Gestum á Manna-
mótum gafst kostur á kynna sér það sem 
mismundi landshlutar eru að bjóða uppá 
með áherslu á vetrarferðamennsku. 

Bjartsýni ríkir hjá ferða-
þjónustufólki á Vesturlandi
Rúmlega 30 fyrirtæki af Vesturlandi 
tóku þátt í mannamóti að þessu sinni 
og var heill gangur sýningarinnar undir-
lagður fulltrúum fyrirtækja úr héraðinu, 
sem kynntu sína vöru og komu á fram-
færi við annað fólk í þessum sama geira. 
Haft er eftir Kristjáni Guðmundssyni, 
forstöðumanni Markaðsstofu Vestur-
lands, að markaðsstofa landshlutanna 
hafi tekist vel en fjöldi manns mætti 
í flugskýli Ernis. Það vakti hins vegar 
athygli þeirra sem komu undir lokin 
á sýningunni að sumir sýnendur voru 
farnir að pakka saman sínum föggum 
áður en auglýstur sýningartími rann út, 
eitthvað stress greinilega í gangi, og vakti 
það gremju sumra sýningargesta. 
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Vesturland hefur verið hluti af þeim vexti sem ferðaþjónustan hefur 
upplifað síðastliðin ár. Þjónusta og afþreying hefur verið að byggjast 
upp og eru mörg fyrirmyndarfyrirtæki kominn á legg. Vesturland 

hefur mikla sérstöðu þegar kemur að vetrarferðamennsku og nýtur Vesturland 
góðs af því að vera aðgengilegt. Nálægð við höfuðborgina og snjóléttir vetur 
gera Vesturland spennandi kost fyrir ferðamenn. Margar náttúruperlur eru á 
Vesturlandi, Í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli eru svartar strendur og fjölbreyttar 
bergmyndanir. Á Vesturlandi má finna vatnsmesta hver Evrópu og hraun-
hella, fallega fossa eins og Hraunfossa og hæsta foss Íslands Glym og einn 
skemmtilegasti áningastaðurinn er Kirkjufell. Á siglingum um Breiðafjörð má 
sjá hvali og óteljandi eyjar en því miður nokkuð dýrt fyrir pyngju Íslendinga, 
miðað við kaupgetu erlendra ferðamanna en hvergi annarstaðar í heiminum 
getur fólk farið inn í jökul eins og í Langjökli. Saga Vesturlands er einstök, 
t.d. Snorra Sturlusson héraðshöfðingja í Reykholti, Bárðarsögu á Snæfellsnesi 
og Eiríks sögu Rauða í Dölum. Vesturland er á lista lista leiðsögubókaút-
gefandans Lonely Planet yfir 10 bestu svæði til að heimsækja í heiminum í 
2016. Vesturland er á listanum yfir áhugaverðasta svæði sökum rólyndislegs 
yfirbragðs svæðiðsins auk þess sem gott er að gera út frá Vesturlandi þegar 
kemur að því að kanna náttúruna.

Auðvitað má einnig sumt betur fara. Það vantar fjölbreyttara atvinnulíf, allur 
vöxtur er í dag  eingöngu í ferðaþjónustu sem getur verið varasamt ef síðar 
verður samdráttur í ferðaþjónustunni; vegir eru ennvíða slæmir sem er ekki 
bara slæmt fyrir ferðafólk heldur einnig fiskverkunarfyrirtæki sem kaupa 
ferskan fisk á fiskmörkuðum utan svæðisins og þurfa að aka með hann eftir 
misjöfnu vegakerfi og svo aftur til baka, oft með ferskan fisk til flutnings frá 
Keflavíkurflugvelli á markað erlendis. Löggæsla mætti vera betri en óverjandi 
er að bíða þurfi um langa hríð þegar þegar þörf er skjótrar aðstoðar lögreglu. 
Þetta ástand er heldur ekki að skapi lögregluyfirvalda á Vesturlandi. Verulegur 
skortur er á þriggja fasa rafmagni sem hindrar eðlilega iðnaðaruppbyggingu 
á svæðinu og er dragbítur á stækkun búa. Iðnaðarráðherra hefur sagt að 
ríkisstjórninni sé í mun að hægt sé að finna leið til að hraða þrífösun á 
Vesturlandi sem og í öðrum landshlutum, en sú hröðun er afar hægfara en 
í dag er um 65% raflína á Vesturlandi þrífasa. Nefnd var skipuð árið 1999 til 
að kanna kostnað við að tryggja öllum landsmönnum þriggja fasa rafmagn. 
Árið 2007 var það metið svo að það tæki 20 ár að allir landsmenn hefðu 
aðgang að þriggja fasa rafmagni, þörfin í sveitum felst í rafvélanotkun. Árið 
2007 var lögð fram almenn ósk sveitarfélagsins Borgarbyggðar um þrífösun 
á alla bæi. Þar kemur fram að það hamlar allri atvinnuuppbyggingu að hafa 
ekki þriggja fasa rafmagn, en aukning orkunotkunar eflir búsetuskilyrði. 
Hlutverk skrifstofu iðnaðar og orkunýtingar er að skapa orku-, iðnaðar- og 
nýfjárfestingarmálum hagkvæma og skilvirka umgjörð. Helstu viðfangsefnin 
eru almenn starfsskilyrði á sviði orku- og iðnaðarmála; samningar vegna 
nýfjárfestinga; raforkumarkaður; flutningskerfi raforku; jöfnun kostnaðar 
við húshitun og dreifingu raforku; orkusparnaður og nýting orku (þ.m.t. 
visthönnun vöru og orkumerkingar); orkuskipti (í samgöngum og almennt); 
hitaveitur, gjaldskrár og stofnstyrkir; nýting á auðlindum í jörðu og á eða 
undir hafsbotni; leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis (olíuleit og -vinnsla); 
nýting vatns (grunnvatn og yfirborðsvatn); samningar við erlend ríki um 
samstarf á sviði orku- og iðnaðarmála; skapandi greinar; málefni hönnunar; 
endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar og framkvæmd iðnaðarlaga. Þrátt 
fyrir mýmörg verkefni er óskandi að auknum krafti verði beitt til þess að 
þjóna landsbyggðinni betur en er í dag í raforkumálum. 

Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

Fjölbreytt náttúra 
og menning á 
Vesturlandi

Leiðari

ragnhildur Sigurðardóttir framlvæmdastjóri Svæðisgarðsins Snæfellsness kynnti 
vetrarferðarþjónusta á Snæfellsnesi. Svæðisgarður Snæfellsnes er fjölþætt 
samstarf fyrirtækja, sveitarfélaga og félagasamtaka á svæði sem myndar sam-
stæða landslags- og menningarlega heild. Samstarfið byggist á sameiginlegri 
sýn um sérstöðu svæðisins og samtakamætti við að hagnýta sérstöðuna og 
vernda hana. Við mótun svæðisgarðs eru sérstaða og gæði í náttúru og sam-
félagi dregin fram og skýrð. Þá geta fyrirtæki sótt þangað efnivið í hugmyndir, 
kynningargögn og vöruþróun eða komið auga á tækifæri til samstarfs.

Nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks 
og Samfylkingar í Borgarbyggð
Slitnað hefur upp úr meirihluta-

samstarfi Framsóknarflokks og 
Sjálfstæðisflokks í Borgarbyggð. 

Samstarfinu var formlega slitið í kjöl-
far sveitarstjórnarfundar 11. febrúar 
sl. Að sögn Guðveigar Önnu Eyglóar-
dóttur, oddvita Framsóknarflokksins, 
kom upp trúnaðarbrestur vegna tillögu 
um málefni grunnskólans á Hvann-
eyri. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins 
hafi óvænt lagt fram tillögu á sveit-
arstjórnarfundinum um að hætta við 
fyrri ákvarðanir í málinu. Fulltrúar 
Sjálfstæðisflokks báru til baka orð 
Guðveigar um trúnaðarbrest, Fram-
sóknarmenn hafi þegar verið farnir að 
leita hófanna um stuðning við áform 
um lokun grunnskólans á Hvanneyri. 
Stefnt var að samreknum grunn- og 
leikskóla á Hvanneyri næsta haust sam-
kvæmt tillögu fræðslunefndar Borgar-
byggðar og fráfarandi meirihluti hafði 
komið sér saman um. 

Björn Bjarki Þorsteinsson, forseti 
sveitarstjórnar lagði fram eftirfarandi 
tillögu ásamt Jónínu Ernu Arnar-

dóttur og Huldu Hrönn Sigurðar-
dóttur, Sjálfstæðisflokki. „Sveitarstjórn 
Borgarbyggðar samþykkir að draga 
ofangreinda samþykkt byggðarráðs 
og fræðslunefndar til baka og felur 
fræðslunefnd, ásamt fræðslustjóra, í 
samvinnu við foreldra og starfsmenn 
leik- og grunnskóla, að halda utan um 
endurmat á þeim áformum sem uppi 
hafa verið um skólamál á Hvanneyri 
samhliða vinnu við mótun skólastefnu 
fyrir Borgarbyggð, áfram verði að 
leiðarljósi að viðhalda öflugu skóla-
starfi ásamt því að ná fram hagræðingu 
í rekstri.“

Finnbogi Leifsson, Framsóknar-
flokki, bar upp tillögu um að vísa 

tillögunni til byggðarráðs en sú til-
laga var felld með 6 atkvæðum gegn 
gegn 3 atkvæðum Framsóknarflokks, 
þeirra Guðveigar Eyglóardóttur, 
Finnboga Leifssonar og Sigríðar Guð-
bjargar Bjarnadóttur sem sat þennan 
sveitarstjórnar í stað Helga Hauks 
Haukssonar. Tillagan var síðan sam-
þykkt með 6 atkvæðum áðurnefndra 
fulltrúa Sjálfstæðisflokks, Geirlaugar 
Jóhannsdóttur og Magnúsar Smára 
Snorrasonar, Samfylkingu og Ragnars 
Franks Kristjánssonar, Vinstri hreyf-
ingunni grænu framboði. 

Geirlaug Jóhannsdóttir sagði við 
VESTURLAND sl. sunnudag að vel 
gengi að mynda nýjan meirihluta 
Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks, 
niðurstöðu væri að vænta í þessari 
viku. Hvað varðar framhald skólans 
á Hvanneyri væri enn stefnt að því að 
samreka hann með leikskólanum en 
vanda þyrfti mun betur til allra verka 
þar að lútandi. Sparnað í reksti skóla-
mála í sveitarfélaginu þyrfti að skoða 
í heild sinni. 

ráðhús borgarbyggðrar í borgarnesi.

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

www.fotspor.is

Allir gluggar opnuðust í Reykholti
Hinn nýbakaði doktor í heim-

speki, Jakob Guðmundur 
Rúnarsson frá Þverfelli 

í Lundarreykjadal, steig á stokk í 
Snorrastofu þriðjudagskvöldið 19. 
janúar sl. g kynnti meginviðfangsefni 
ritgerðar sinnar, sem hann varði við 
Háskóla Íslands í apríl 2015. 

Ritgerðin ber heitið, Einhyggja, 
þróun og framfarir. Heimspeki Ágústs 
H. Bjarnasonar, en fyrirlesturinn 
nefndi Jakob, …„allir gluggar opn-
uðust“ og vísar hann þar til þeirra um-
mæla sem ritverk dr. Ágústs fengu á 
20. öldinni. Jakob rakti ljóslega ættir 
og uppruna Ágústs, sem fæddur var 
inn í velmegandi og athafnasama fjöl-
skyldu, sem mótaði um margt þau 
skilyrði, sem hann naut um sína ævi. 

Þá fór Jakob einnig í orðum sínum 
um fræðalendur heimspekingsins og 
ljóst var á umræðum, sem spunnust 

að fyrirlestrinum loknum að þar var 
hreyft við ýmsum grundvallarspurn-
ingum mannlegs lífs. 

Jakob Guðmundur rúnarsson ásamt foreldrum sínum, Ingu Helgu björns-
dóttur og rúnari Hálfdánarsyni. /mynd: Guðlaugur Óskarsson.
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Starfsmenn ELKEM fengu 
greiddan nýtingabónus
Í kjarasamningi sem gerður var á 

á bónusi starfsmanna ELKEM á 
Grundartanga árið 2014 þar sem 

tekinn var upp nýr nýtingarbónus 
var í einni greininni var kveðið á um 
að þegar starfsmenn hefðu náð 80% 
hlutfalli af því sem hann getur gefið í 
heildina skyldi hann hækkaður úr 2,4% 
upp í 3% eða sem nemur 0,6%. Við yfir-
ferð félagsins á samningnum kom í ljós 
að 80% hlutfall af þessum bónus hafði 
náðst í febrúar á þessu ári en fyrirtækið 
var ekki sammála útreikningi félags-
ins. Forsvarsmenn ELKEM samþykktu 
síðan í byrjun þessa árs útreikninga 
Verkalýðsfélags Akraness. 

Leiðrétting á bónsnum kom til 
framkvæmda í janúarmánuði sl. en 
við þessa hækkun á bónusnum mun 

leiðrétting koma til starfsmanna sem 
nemur ca. 0,41% og getur þessi leið-
rétting numið um eða yfir 3 milljónum 
króna í heildina. Einnig var Verka-
lýðsfélag Akraness búið að ganga frá 
samkomulagi við forsvarsmenn Elkem 
um að það kæmu tvær eingreiðslur 
á samningstímanum. Sú fyrri kom í 
október og nam hún 50.000 krónum 
á hvern starfsmann og svo kom önnur 
eingreiðsla koma í janúar sem nam 
einnig 50.000 krónum. Kjarasamn-
ingurinn sem gerður var hefur reynst 
starfsmönnum nokkuð góður því 
félagið gerði líka samning um nýjan 
tjónabónus sem hefur verið að skila 
starfsmönnum góðum ávinningi eða 
umtalsvert meiri en reiknað var með í 
upphafi en hann hefur skilað hverjum 

starfsmanni að meðaltali 9.000 krónum 
á mánuði eða sem nemur 54.000 
krónum á 6 mánaða tímabili. 

Stofnfundur Starfsendurhæfingar 
Vesturlands sem haldinn var á Akranesi 
11. desember 2014 hefur það m.a. að 
markmiði að endurhæfa þátttakendur 
til atvinnuþátttöku eða til frekara náms. 
Þetta gæti náð til flests vinnandi fólks á 
Vesturlandi því stofnendur starfsend-
urhæfingarinnar eru Samtök sveitarfé-
laga á Vesturlandi, Heilbrigðisstofnun 
Vesturlands, Símenntunarmiðstöðin 
á Vesturlandi, Vinnumálastofnun á 
Vesturlandi, Stéttarfélag Vesturlands 
og Verkalýðsfélag Akraness. Fullfrískt 
fólk í atvinnulífinu á Vesturlandi í dag 
gæti þurft á þessari þjónustu að halda 
síðar á starfsævinni. 

Áfram er dregið 
úr þjónustu á 
landsbyggðinni!
Íslandspóstur hf ætlar að fækka 

dreifingardögum í dreifbýli í annan 
hvern dag og fækka landpóstum og 

er sú ákvörðun byggð á heimild í nýrri 
reglugerð innanríkisráðuneytisins. Ég 
tók þessi mál upp í fyrirspurnartíma Al-
þingis þar sem innanríkisráðherra var 
til svara og lýsti því yfir að mér þætti 
þetta vera aðför að dreifðum byggðum. 
Ráðherra taldi að ekki væri ástæða til 
að hafa áhyggjur af þessum breytingum, 
þjónustan yrði til staðar áfram, gegn 
gjaldi „nota bene“, og þjónustukönnun 
sýndi að ekki væri almenn andstaða 
við sveigjanleika í dreifingu póstsins og 
póstsamskipti hefðu færst mikið yfir á 
netið. Ég vil benda á að aukin þjónusta 
og verslun á netinu nær ekki til allra 
dreifðra byggða og enn er langt í land 
að tryggð sé háhraðanettenging til allra 
landsmanna. 

Mótmæli frá fulltrúum 
landsbyggðarinnar
Margar sveitastjórnir í dreifbýli hafa eðli-
lega mótmælt þessum áformum harð-
lega og benda á máli sínu til stuðnings 
að þarna sé um afturför og veikingu á 
búsetuskilyrðum að ræða. Lítið samráð 
hefur verið haft við Samband íslenskra 
sveitarfélaga og landshlutasamtökin í 
þessu máli og ýmsar athugasemdir hafa 
komið við það af þeirra hálfu. Íbúar í 
dreifbýli hafa nú þegar mátt þola fækkun 
afgreiðslustöðva Póstsins á undan-
förnum árum þrátt fyrir að þurfa að reiða 
sig á póstþjónustuna þar sem þeir eru 
fjarri fjölbreyttri þjónustu og markaðs-
svæðum. Þessi ákvörðun kemur líka ofan 
á ýmsa aðra þjónustuskerðingu af hálfu 
opinberra- og einkaaðila að undanförnu. 

Dreifing annan hvern dag 
fyrir alla eða enga
Góð fimm daga þjónusta Póstsins hefur 
skipt dreifðar byggðir miklu máli og 
má þar m.a. nefna lyfjasendingar fyrir 
fólk og búfé og ýmiss konar birgða og 
varahlutaþjónustu. Íslandspóstur hf. 
talar um að póstinum verði að lágmarki 
dreift annan hvern dag og að í dreifbýli 

verði boðið upp á heimsendingu gegn 
greiðslu alla virka daga eftir því sem 
óskað verður eftir. Sem sagt, enn einn 
landsbyggðarskatturinn á ferðinni þar 
sem þjónustan verður verðlögð sérstak-
lega umfram dreifingu annan hvern dag. 
Með þessum áformum ætlar Pósturinn 
að spara um 200 milljónir króna í boði 
veikustu byggðanna í landinu. Ég hef 
sagt að ef sú ákvörðun verður tekin af 
yfirvöldum að það sé ekki þörf fyrir 
dreifingu á pósti nema annan hvern 
dag þá hljóti það að gilda jafnt um alla 
landsmenn. Mín skoðun er eftir sem 
áður sú að Íslandspóstur hf. eigi áfram að 
halda uppi 5 daga góðri alþjónustu fyrir 
alla landsmenn. Ég bind vonir við að 
ákvörðun Íslandspósts hf. um skerðingu 
á þjónustu verði endurskoðuð og reglu-
gerð innanríkisráðherra sem heimilar 
þessa þjónustuskerðingu verði dregin 
til baka. Landsbyggðarþingmenn hljóta 
að standa saman gegn þessum áformum 
og ég bind í það minnsta vonir við að 
samstaða náist um að allir landsmenn 
sitji við sama borð og njóti alþjónustu 
Íslandspósts hf. áfram fimm daga vik-
unnar. 

Lilja Rafney Magnúsdóttir
alþingismaður VG  

í Norðvesturkjördæmi

Lilja rafney Magnúsdóttir, þingmaður 
Norðvesturkjördæmis.

„Markvisst er unnið að því að skoða möguleika 
til að hagræða í rekstri sveitarfélagsins“
- segir Kolfinna Jóhannesdóttir sveitarstjóri Borgarbyggðar

Á fundi sveitarstjórnar Borg-
arbyggðar 14. janúar sl. flutti 
Kolfinna Jóhannesdóttir sveit-

arstjóri skýrslu um um nokkur mál 
sem unnið hefur verið að að undan-
farin misseri. Kolfinna sagði m.a. að á 
byggðaráðsfundi 17. desember sl. hafi 
verið lagðar fram skýrslur hagræðing-
arhópa á sviði umhverfis- og skipulags-
mála og fjölskyldu og menningarmála. 
Þar með hafi fjórir vinnuhópar lokið 
störfum í tengslum við greiningu á 
hagræðingarmöguleikum í rekstri 
Borgarbyggðar. Á þeim fundi var sam-
þykkt að skipta vinnu við greiningu á 
hagræðingarmöguleikum í rekstri í tvo 
hluta. Í fyrri hlutanum var gert ráð fyrir 

tveimur starfshópum, um rekstur og 
skipulag fræðslumála og eignir sveitar-
félagsins. Gert var ráð fyrir að seinni 
hluti vinnu hæfist í ágúst og næði til 
annarra þátta í rekstri sveitarfélagsins 
þ. e. umhverfis- og skipulagsmála og 
fjölskyldu og menningarmála. Fyrir-
liggjandi tillögur þeirra vinnuhópa sem 
nú hafa lokið störfum eru til meðferðar 
hjá embættismönnum. 

„Markvisst er unnið að því að skoða 
möguleika til að hagræða í rekstri 
sveitarfélagsins í ýmsum þáttum sam-
hliða vinnu hagræðingarhópa,“ sagði 
Kolfinna Jóhannesdóttir meðal annars. 
„Markmiðið hefur verið að leita leiða 
til að auka hagkvæmni, skilvirkni og 

til að bæta þjónustu. Lokið er vinnu 
við endurskoðun á samningum um 
símaþjónustu og var niðurstaða þeirrar 
vinnu að hagkvæmast væri að endur-
semja við Símann um þá þjónustu. Þeir 
samningar eru frágengnir og gera ráð 
fyrir að kostnaður lækki um 2 millj-
óir króna á ársgrunni. Í athugun eru 
samningar um netþjónustu. Mark-
miðið er að leita leiða til að lækka þann 
kostnað umtalsvert auk þess að tryggja 
betra netsamband og rekstraröryggi 
hjá stofnunum sveitarfélagsins. Þá er 
einnig í skoðun innheimta á vegum 
sveitarfélagsins og hvort skynsamlegt 
sé að koma henni til fyrirtækja á því 
sviði. 

Ljóst er, ef af verður, munu sveitar-
félög á höfuðborgarsvæðinu fá stóran 
hluta þess framlags sem rennur til 
Jöfnunarsjóðs vegna bankaskattsins. 
Það hefur í för með sér að sveitarfélög 
á landsbyggðinni munu fá minna en ef 
að framlagið færi í hefðbundinn farveg 
úthlutunar Jöfnunarsjóðs. Byggðarráð 
áréttaði að hlutverk Jöfnunarsjóðs er að 
jafna fjárhagslega stöðu sveitarfélaga. 

Fyrir liggur töluvert viðhald á tengi-
byggingu milli Brákarbrautar 13 og 15. 
Tengibyggingin er í eigu Borgarbyggðar 
en hefur verið leigð til rekstraraðila 
sem standa að Landnámssetri Íslands. 
Töluverður leki er í byggingunni og 
liggur fyrir að mögulega gæti þurft að 

ráðast í kostnaðarsamar framkvæmdir 
á árinu vegna viðhalds og hafa verið 
viðræður við rekstraraðila um næstu 
skref. Félag í eigu rekstraraðila hefur 
nú gert tilboð í eignina. “

Kolfinna Jóhannesdóttir.
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Hvalkaupaferð frá Búðardal til 
Flateyrar fyrir réttri öld síðan
- bókin „Stórhvalaveiðar við Ísland til 1915“ eftir Smára Geirsson  
er afar merk heimild um norska hvalveiðitímabilið 1883 – 1915

Smári Geirsson fyrrum bæjarfull-
trúi á Neskaupstað og skólameist-
ari Verkmennaskóla Austurlands 

hefur skrifað bókina „Stórhvalaveiðar 
við Ísland til 1915“ sem kom út í árslok 
2015 en árið 1915, réttum 100 árum 
áður voru stórhvalaveiðar við Ísland 
bannaðar með lögum. Enn má sjá á 
nokkrum stöðum leifar hvalstöðva 
hérlendis, þó aðallega á Vestfjörðum 
og Austfjörðum, en engar fyrir norðan 
land og engar á Suðurlandi eða Vest-
urlandi. Flestar voru stöðvarnar reistar 
á síðari hluta 19. aldar eða í byrjun 
20. aldar en á Vestfjörðum má finna 
leifar stöðva frá 17. öld en allt bendir 
til þess að Arnfirðingar hafi lagt stund 
á hvalveiðar frá byrjun 17. aldar og 
fram undir lok 19. aldar, eða allt þar 
til hvalir hættu að koma í fjörðinn. 
Smári leitaði m.a. fanga í Noregi við 
efnisöflun og skrif bókarinnar, ekki 
síst við Hvalasafnið í Sandefjord, og 
í samtölum við fólk í norsku sveitar-
félögunum Stokke, Mads Ramstad, 
Haugasundi og Túnsbergi auk þess 
að ræða við eldra fólk hérlendis sem 
mundi hvalstöðvatímann hér á landi. 

Fyrsta ítarlega rannsóknin 
á hvalveiðum
Í þessu mikla verki Smára Geirssonar 
birtist í fyrsta sinn ítarleg rannsókn 
á hvalveiðum við Ísland síðan land 
byggðist. Á síðari hluta 19. aldar 
urðu Norðmenn forystuþjóð á sviði 
hvalveiða og þá urðu veiðarnar um-

fangsmestar við landið. Einnig er fjallað 
um daglegt líf fólks á hvalstöðvunum 
sem og afstöðu Íslendinga til þeirra. 

Í hafinu umhverfis Ísland hefur 
löngum verið gnótt hvala en frá því 
greina ýmsar fornar heimildir. Víða í 
þessum heimildum er getið um hval-
reka en þeir voru álitnir vera meðal 
helstu hlunninda. Sannast sagna virðast 
hvalrekar oft hafa verið ein helsta lífs-
björg Íslendinga þegar hart var í ári og 
sultur svarf að. Sjórekinn hvalur getur 
mettað marga munna og kveikt vonir 
brjósti þeirra landsmanna sem nutu 
hans. Því er ekki að undra að orðið 
hvalreki hafi í íslensku máli einnig 
fengið merkinguna óvænt happ. 

Engar hvalveiðistöðvar voru á Vest-
urlandi á norska hvalveiðitímabilinu 
1883 til 1915 en fjölmargar á Vest-
fjörðum, þeirra einna þekktust hval-
stöðin á Sólbakka í Önundarfirði, rétt 
innan Flateyrar. Aðrar voru á Langeyri 
í Álftafirði, á Höfðarodda í Dýrafirði, 
á Suðureyri í Tálknafirði, á Stekkeyri 
í Hesteyrarfirði, á Dvergasteinseyri í 
Álftafirði, á Meleyri í Veiðileysufirði 
og á Uppsalaeyri í Seyðisfirði. Á Aust-
fjörðum voru 6 hvalveiðistöðvar. Hval-
stöðin á Sólbakka í Önundarfirði hóf 
starfsemi árið 1889 undir stjórn Hans 
Ellefsens. Hann gaf allt þvestið af fyrstu 
hvölunum sem komu til vinnslu og um 
tíma einnig undanfláttu. Í fyrstu gátu 
heimamenn komið í hvalstöðina og sótt 
hval fyrir sitt heimafólk og skepnur, en 
þurftu að skera hvalinn sjálfir. Þetta var 

álitið mikið happ fyrir næstu nágranna 
hvalstöðvana. Fljótlega lögðu margir 
leið sína til Önundarfjarðar til að verða 
sér út um hval, jafnvel um langan veg. 
Það kann að vefjast fyrir mörgum hvað 
undanflátta, rengi og þvesta er. Undan-
flátta er fitumikið kjöt og rengislag á 
hval, rengi fituríkur sinavefur á kvið 
hvala og þvesti magurt hvalkjöt. 

Hvalkaupaferð Dalamanna
Athyglisverð frásögn er í bókinni 
„Stórhvalaveiðar við Ísland til 1915“ 
af hvalkaupaferð úr Dalasýslu til Ön-
undarfjarðar. Árið 1898 réðst Guðjón 
Ásgeirsson frá Kýrunnarstöðum í 

Dalasýslu til starfa á hvalstöð Elefsen 
á Sólbakka en að loknum tveimur ver-
tíðum snéri hann heim. Þegar heim 
var komið spurðu sveitungar hans 
hvernig tiltækilegast væri að ná í hval 
til Vestfjarða, og þá helst fyrir alla sýsl-
una. Benti Guðjón á tvær leiðir. Önnur 
var sú að taka skip á leigu og þá þyrfti 
engin ílát undir hvalinn en þá leið 
töldu Dalamenn of áhættusama. Hin 
leiðin fólst í því að senda menn ásamt 
ílátum með strandferðaskipinu vestur 
og þegar ílátin væru orðin full kæmu 
þeir með þau til baka með skipinu. Á 
fundi á Hvammi í Dölum var ákveðið 
að nota síðari aðferðina en fólk átti að 

leggja inn pöntun um það hversu mik-
inn hval það vildi. Alls reyndist þurfa 
80 tunnur og olíuföt til ferðarinnar auk 
poka undir sporði en allar tunnurnar 
áttu að vera laggaheilar með botni í 
báðum endum en nokkur misbrestur 
var á því. Um mánaðarmótin maí-júní 
1901 lagði Guðjón af stað með strand-
ferðaskipinu Skálholti frá Búðardal og 
með honum Ólafur Magnússon bóndi 
á Hafursstöðum sem var vanur beykir. 

Rengið kostaði 12 aura kílóið, 
sporður 8 aura og undanfáttan 2 aura. 
Gistingu fengu þeir á bænum Hvilft 
í næsta nágrenni hjá Sigríði Svein-
bjarnardóttur og Sveini Rósinkrans-
syni. Útskipun á Flateyri og uppskipun 
í Búðardal gekk ekki átakalaust þar sem 
Godfredsen skipstjóri reyndist stirður 
og erfiðir viðureignar. En hvalnum var 
skilað til kaupenda í allgóðu ásigkomu-
lagi og hlutu þeir Guðjón og Ólafur 
lof Dalamanna fyrir. Lagt var að þeim 
félögum næsta vetur að fara aðra ferð 
en það aftóku þeir með öllu, töldu sig 
hafa fengið nóg af þessari einu ferð. 
Einnig var reynt að fá einhverja fyrir 
vestan til að koma með hval á báti eða 
skútu. En það tókst ekki og þar með 
dóu þessi bjargráð alveg út. 

Kápumynd bókarinnar er tekin á hval-
stöðinni Höfðarodda í Dýrafirði. 

Höfnin í búðardal 2015. Hafnarskilyrði fyrir 100 árum þegar Skálholt lagðist 
að bryggju með tunnur fullar af hval hafa ekki verið svona góðar og fastlega 
má gera ráð fyrir að enginn hafi verið brimgarðurinn. 

Deiliskipulag Breiðarsvæðis vegna nýrrar 
fiskþurrkunarverksmiðju samþykkt
Erindi skipulags- og umhverfis-

ráðs þar sem lagt er til við bæj-
arstjórn Akraness að tillaga um 

breytingu að deiliskipulagi Breiðar-
svæðis verði auglýst til kynningar var 
samþykkt af meirihluta bæjarstjórnar 
Akraness en forseti bæjarstjórnar bar 
upp eftirfarandi tillögu: „Samþykkt 
er tillaga skipulags- og umhverfisráðs 
um auglýsingu á tillögu að breytingu 
á deiliskipulagi Breiðarsvæðis. Lóðar-
mörk hafa verið lagfærð lítillega frá 
afgreiðslu ráðsins.“

Áður höfðu þau Valdís Eyjólfsdóttir, 
Valgarður Lyngdal Jónsson, Vilborg 
Þórunn Guðbjartsdóttir og Ingibjörg 
Pálmadóttir borið upp tillögu þess 
efnis að bæjarstjórn Akraness hafnaði 
tillögunni um deiliskipulagsbreytingu 
á lóðunum við Breiðargötu 8-8B. Þess 
í stað yrði Skipulags- og umhverfis-
ráði falið að leita, í samvinnu við HB 
Granda, að framtíðarstað fyrir þá 
stóru fiskþurrkunarverksmiðju sem 
fyrirhugað er að rísi. Fundinn verði 
staður þar sem ekki er hætta á að lykt-
armengun frá framleiðslunni skerði 
lífsgæði íbúa eða rýri verðmæti eigna. 
Í greinagerð sagði m.a. : 

„Akranes er bær möguleikanna. Í 
könnunum hefur komið fram að íbúar 

eru almennt ánægðir með grunnþjón-
ustuna sem er til staðar á Akranesi. 
Jákvæðni og gott umtal gefur bæjarfé-
laginu mikið gildi. Hluti íbúa Akraness 
hefur þó mátt búa um langt skeið við 
mikil óþægindi vegna lyktarmengunar 
frá starfsemi Laugafisks. Lífsgæði íbú-
anna sem verst hafa orðið úti vegna 
lyktarinnar eru verulega skert. Dögum 
saman yfir sumartímann veigrar fólk 
sér við að opna glugga og nýtur þess 
ekki að vera í sínu nær umhverfi. Fólk 
veigrar sér við að kaupa sér fasteignir 
á neðri Skaganum þar sem hætta er á 
að lyktarmengun frá verksmiðjunni 
trufli daglegt líf. 

Nú á að leysa öll lyktarmengunar 
vandamál sem hafa verið uppi síðustu 
15 ár í rekstri þessarar verksmiðju með 
því að sameina fyrir-og eftirþurrkun 
að Breiðargötu í nýju húsnæði, nota 
meira loft og óson. Reyndar á að 
stækka verksmiðjuna í leiðinni, allt 
í allt á að þrefalda framleiðsluna. 
Fara á úr 170 tonnum á viku í 600 
tonn á viku. Það þýðir að loftmagnið 
sem þarf að nota við þurrkunina fer 
úr um 700.000 rúmmetrum á viku í 
næstum 4 milljónir rúmmetra á viku. 
Það á samt ekki að valda meiri lyktar-
mengun frá framleiðslunni. Eðlilegt er 

að setja stórt spurningarmerki við þá 
staðhæfingu. Ástæðan er m.a. sú að 
til að minnka mengun um 50% þarf 
að lækka styrk lyktarvaldanna um 
97%. Talið er að um 40-50 efnasam-
bönd orsaki lyktina. Lyktarþröskuldur 
margra þessara efna liggur mjög lágt 
og því þarf mjög lítið magn af þeim 
til að þau greinist sem óþefur. Sem 
dæmi þá er það þannig að ef tekst að 
lækka styrk mengunarefna um 90% 
þá minnkar lykt ekki nema um 37%. 
Því er ljóst að þó að menn komist 
fyrir stóran hluta af uppsprettunum 

er hugsanlegt að lyktin minnki aðeins 
óverulega. Vonir manna til að koma 
alfarið í veg fyrir lyktarmengun frá 
fiskverkun með tilkomu fullkomnari 
mengunarvarna hafa af fyrrnefndum 
orsökum oft reynst tálsýn. 

Þegar skoðað er magn og fjarlægð 
frá íbúabyggð sker Akranes sig úr. Það 
eru um 250 metrar í næsta íbúðahús 
frá Breiðargötu 8 og ný og stækkuð 
fiskþurrkun mun geta unnið úr allt 
að 600 tonnum á viku. Ef við berum 
það saman við verksmiðjuna á Sauð-
árkróki þá eru þar 650 metrar í næsta 

íbúðahús og þar er unnið nú úr um 95 
tonnum á viku en starfsleyfi fyrir 200 
tonnum. Á Þorlákshöfn eru ca. 540 
metrar í næsta íbúðarhús og unnið úr 
50-225 tonnum á viku en starfsleyfið er 
fyrir 250 tonnum. Í Grindavík eru 670 
metrar í næsta hús og unnið úr um 100 
tonnum á viku, en það eru ekki magn 
takmarkanir í starfsleyfinu. 

Ef af þessari framkvæmd verður, 
færist lyktin á ný mið eins og sjá má á 
vindrósum í skýrslum um málefnið. 
Áhættan af þessari framkvæmd er 
mikil fyrir íbúaþróun í gamla bænum, 
torgið og ekki síst fyrir Sementsreitinn 
sem miklar væntingar standa til um. 
Þessir bæjarhlutar standa berskjaldaðri 
með nýrri staðsetningu. Fiskþurrk-
unarverksmiðjur verða aldrei lyktar-
lausar, samanber allar skýrslur sem 
gefnar hafa verið út þar að lútandi. 
Stærri bæjarfélög hafa almennt ekki 
treyst sér til að hafa slíka starfsemi í 
íbúabyggð. Nokkur bæjarfélög sem 
eru með slíka starfsemi innanborðs 
bíða eftir því að starfsleyfin renni út 
og stefna að því að starfsemin verði 
byggð upp utan íbúabyggðar. Það er 
kvíðvænlegt fyrir framtíð Akraness 
ef víðsýnin er ekki höfð að leiðarljósi 
í þessu máli.“

Kæligeymsla í eigu Hb Granda á breiðinni en fyrirtækið á einnig Laugafisk.
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Frystiklefinn í Rifi 
veitir ungu fólki í 
Snæfellsbæ aukna 
hvatningu
Í byrjun desembermánaðar sl. 

ákváðu Frystiklefinn í Rifi og Snæ-
fellsbær að taka höndum saman 

og hefja sameiginlegt átak með það 
markmið að veita ungu fólki í sveitar-
félaginu tækifæri og aukna hvatningu 
til þess sækja alla þá menningarvið-
burði sem standa til boða í Frystiklef-
anum á árinu 2016. Það er því með 
ánægju sem við tilkynnum að allir þeir 
sem lögheimili hafa í Snæfellsbæ og 
fæddir eru á árunum 1996 til 1999 fá 
Menningarpassa Frystiklefans fyrir 
árið 2016 að gjöf frá Frystiklefanum 
og Snæfellsbæ. Menningarpassana má 
nálgast í Frystiklefanum, þar sem þeir 
verða útbúnir með nafni og kennitölu 
hvers og eins. 

Á þrettándanum náði Kári svo að 

klára annan merkilegann hluta þessa 
verkefnis, þá afhenti hann öllum 
meðlimum í félagi eldri borgara í 
Snæfellsbæ ársmiða, það gerði hann 
í samstarfi við fyrirtæki í Snæfellsbæ. 
Núna eiga allir íbúar Snæfellsbæjar á 
aldrinum 14 - 16 ára og 67 100 ára 
að eiga ársmiða í Frystiklefann, Þetta 
eru um 250 einstaklingar sem eiga nú 
kost á því að eiga mjög viðburðaríkt 
og skemmtilegt ár í sínum heimabæ. 
Menningarpassinn veitir aðgang að 
öllum viðburðum Frystiklefans árið 
2016 og þar verður af nógu af taka, 
má þar nefna tvær nýjar leiksýningar, 
tónleika með Valdimar og Kiriyama 
Family og uppistand með Ara Eld-
járn. Þarna blómstrar svo sannarlega 
menningin. 

frystiklefinn í rifi. Þar fer fram stórmerkileg menningarstarfsemi. 

Enn hvað það er skrýtið
- hátíð sögu og bóka í Stykkishólmi

Júlíana, - hátíð sögu og bóka, 
verður haldin dagana 25. - 28. 
febrúar nk. í Stykkishólmi. Við-

fangsefni hátíðarinnar að þessu sinni 
er: „En hvað það er skrítið.“ Þar 
mun kenna ýmissa grasa, dagskráin 
verður fjölbreytt að vanda og hefst 
hún formlega með opnun í Vatnasafn-
inu á fimmtudeginum 25. febrúar. Á 
föstudeginum verður dagskrá víðs 
vegar um bæinn. 

Nemendur í Grunnskóla Stykkis-
hólms eru að vinna að sýningu sem 
tengist persónum í bókinni „Mamma 
klikk,“ en höfundur hennar er Gunnar 
Helgason og verður hann einn af 
gestum hátíðarinnar og mun hann 
hitta nemendur í gömlu kirkjunni. 
Sýningin verður í Amtsbókasafn-
inu. Upplestur verður í Bókaverzlun 
Breiðafjarðar og boðið verður upp 
á sögustund í tveimur heimahúsum 
um kvöldið. Dagskrá föstudagsins 
endar svo með sögugerð á Hótel 
Egilsen. Hópur fólks í tengslum við 
hátíðina les nú af kappi bók Einars 

Más Guðmundssonar „Hundadaga“ 
undir stjórn Ólafs K. Ólafssonar. Eftir 
hádegi á laugardeginum munu rithöf-
undarnir Sigmundur Ernir Rúnars-
son og Einar Már Guðmundsson 
fjalla um verk sín í gömlu kirkjunni 
og Hrafnhildur Schram mun fjalla 
um bók sína um Nínu Sæmundsson í 

Vatnasafninu. Verk þeirra allra byggja 
á frásögnum um fólk sem ekki hefur 
bundið bagga sína sömu hnútum og 
aðrir. Á laugardagskvöldið verður 
svo leiklestur í Norska húsinu. Fleira 
verður á dagskrá sem kynna má sér 
þegar nær dregur opnunardegi Júlíu 
- hátíð sögu og bóka. 

Dagskráin fer m.a. fram í gömlu kirkjunni.

Þörungavinnsla fyrir-
huguð í Stykkishólmi
MATÍS ásamt fyrirtækinu 

Deltagen Iceland áforma 
að hefja rekstur á þör-

ungaverksmiðju í Stykkishólmi. 
Deltagen Iceland er dótturfyrirtæki 
írska fyrirtækisins Marigot sem rekur 
Kalkþörungaverksmiðjuna á Bíldu-
dal en MATÍS er samstarfsaðili þess 
við verkefnið. Áformað er að safna 
þangi og þörungum í Breiðafirði og 
gera úr þeim þykkni sem flutt verður 
út í tönkum eða öðrum umbúðum. 
Þykknið er notað sem áburður á akra 
og einnig unnið úr þeim fæðubótar-
efni og efni í húðkrem og hugsanlega 
einnig lyf í náinni framtíð. 

Stykkishólmsbær er að undirbúa 
að gera verkefnið að veruleika með 
því að skipuleggja hafskipabryggju 
í nágrenni við skipasmíðastöðina 
Skipavík. Við væntanlega verksmiðju-
lóð er hafnargarður sem notaður er 

fyrir inn- og útflutning, en hann þarf 
að lengja svo hann komi að fullum 
notum fyrir þörungaverksmiðjuna. 
Sjávarútvegsráðuneytið er að undir-
búa breytingar á lögum um stjórn 
fiskveiða svo þessi auðlindanýting 
úr Breiðafirði komi að fyrirætluðum 
notum. Að undirlagi Stykkishólms-
bæjar er Hafrannsóknastofnunin að 
hefja rannsóknir að magni þangs og 
þörunga í Breiðafirði, en að þeirri 
ransóknarvinnu koma auk Haf-
rannsóknastofnunarinnar Marigold 
og MATÍS. Félagsbúið Miðhrauni 
hefur einnig áhuga á að nýta þangið 
til vinnslu. Fyrirhugað er að nýta 
þang og þörunga á svæðum sem eru 
innan netalaga og er því á forræði 
landeigenda. Því þurfa þeir sem ætla 
að skera þangið að hafa gert samn-
inga við landeigendur auk veiðileyfis 
á grundvelli laga um stjórn fiskveiða. 

Skipasmíðastöðin Skipavík. Í nágrenni hennar mun þörungavinnslan rísa.

Samtakamáttur þriggja 
sveitarfélaga virkjaður!
Sveitarstjórnir Dalabyggðar, Reyk-

hólahrepps og Strandabyggðar 
hafa ákveðið að taka höndum 

saman um að stuðla að eflingu at-
vinnulífs og þar með byggðar á svæði 
sínu. Sveitarfélögin hafa haft með 
sér samstarf af margvíslegum toga. 
Samgöngubætur um Arnkötludal 
hafa styrkt svæðið betur sem heild og 
skapað tækifæri til enn frekari sam-
vinnu sem skilað gæti byggðunum 
meiri árangri en ella. Sveitarfélögin 
standa jafnframt frammi fyrir þeim 
sameiginlegu áskorunum að bæta 
þjónustu, samgöngur, fjarskipti og 
aðra grunngerð til að búa sem best 
í haginn fyrir fyrirtæki og íbúa. Til 
þess að geta bætt grunngerðina þarf 
hinsvegar ákveðinn styrk atvinnulífs 
og samfélags og því er hér um ákveðna 
þversögn að ræða sem kallar á marg-
þætta nálgun. 

Sveitarstjórnirnar telja heppilegt að 
taka höndum saman í þeirri vinnu og 
hafa því ákveðið að gera sameiginlega 
svæðisskipulagsáætlun sem miðar að 
því að styrkja grunngerð um leið og 
samtakamáttur er efldur, sameiginleg 
mynd af svæðinu gerð skýrari og tæki-
færi til atvinnuþróunar á svæðinu sem 
heild dregin fram. Svæðisskipulags-
áætlun er gott verkfæri í þessum til-
gangi þar sem í henni er sett fram sýn 
sveitarfélaganna á framtíðarþróun 
og markmið sem miða að þeirri sýn. 
Þannig er tryggt að allir sigli í sömu átt. 
Stefnumótunin fer fram með samtali 
sveitarfélaganna og íbúa þess, sem er 
til þess fallið að styrkja samheldni og 
sjálfsmynd svæðisins og efla samtaka-
kraftinn. 

Áhersla á auðlindir til 
sjávar og sveita
Í svæðisskipulagsvinnunni verður 
lögð áhersla á að draga upp mynd af 
auðlindum til sjávar og sveita og sér-

kennum í landslagi, sögu og menn-
ingu, í þeim tilgangi að styrkja ímynd 
svæðisins og auka aðdráttarafl þess 
gagnvart ferðamönnum, nýjum íbúum, 
fyrirtækjum og fjárfestum. Á grunni 
þeirrar myndar verður mörkuð stefna 
sem skilgreinir sameiginlegar áherslur 
sveitarfélaganna í atvinnu-, samfé-
lags- og umhverfismálum og síðan 
skipulagsstefna sem styður við þær 
áherslur. Svæðisskipulagið myndar 
þannig ramma fyrir aðalskipulag hvers 

sveitarfélags og einfaldar vinnslu þess. 
Leitast verður við að setja gögn um 

svæðið þannig fram að þau geti nýst 
fyrirtækjum í ferðaþjónustu og öðrum 
atvinnugreinum til vöruþróunar og 
markaðssetningar og sem kveikjur 
að nýjum verkefnum og fyrirtækjum. 
Væntingar eru einnig til að auðveldara 
verði að sækja fjármagn til svæðis-
bundinna verkefna og annarra verk-
efna sem falla að sameiginlegri lang-
tímasýn svæðisins, með því að unnt 
verði setja einstök verkefni í stærra 
samhengi í tíma og rúmi. 

Alta aðstoðar svæði-
skipulagnsnefnd
Sveitarfélögin hafa skipað svæðis-
skipulagsnefnd og ráðið ráðgjafar-
fyrirtækið Alta til að aðstoða sig við 
þetta verkefni sem unnið verður á 
næstu tveimur árum. Settur verður 
upp upplýsingavefur um verkefnið á 
næstunni þannig að íbúar og aðrir geti 
fylgst með framgangi þess og kynnt 
sér gögn sem verða til við vinnsluna. 
Þar mun vinnuferlinu lýst, þ.m.t. 
hvernig staðið verður að samráði við 
íbúa og aðra hagsmunaaðila þar sem 
tækifæri veður til að koma á framfæri 
hugmyndum og sjónarmiðum. Vefur-
inn verður aðgengilegur frá vefsíðum 
sveitarfélaganna. 

Leifsbúð í búðardal.

Draga á upp mynd af auðlindum 
til sjávar og sveita og sérkennum í 
landslagi, sögu og menningu, í þeim 
tilgangi að styrkja ímynd svæðisins 
og auka aðdráttarafl þess gagn-
vart ferðamönnum. Ólafsdalur gæti 
verið hluti af þeim markmiðum enda 
skammt frá mörkum sveitarfélag-
anna. 
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Mikil samstaða um 
aðgerðir í loftslagsmálum
- Norðurál skuldbindir sig til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda

Álverksmiðjan Norðurál er eitt 
103 fyrirtækja og stofnana 
sem hafa skuldbundið sig til 

draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 
og minnka myndun úrgangs, auk þess 
að mæla árangur og miðla upplýs-
ingum um stöðu mála. Síðustu ár hefur 
Norðurál náð góðum árangri við að 
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 
og erum við í hópi þeirra álvera sem 
best standa sig á heimsvísu. Undirskrift 
yfirlýsingarinnar miðar að því að ná 
enn frekari árangri sem samræmist vel 
rekstraráætlun og markmiðum fyrir-
tækisins. 

Forsvarsmenn fyrirtækjanna undir-
rituðu yfirlýsinguna í Höfða í Reykja-
vík en yfirlýsingin var afhent á lofts-
lagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna 
í París í desembermánuði sl. Þar var 
Rammasamningur Sameinuðu þjóð-
anna vegna loftslagsbreytinga (UN-
FCCC) samþykktur, en markmið hans 
er að sporna við hnattrænni hlýnun og 
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. 

Verksmiðja Norðuráls á Grundartanga í Hvalfirði.

forsvarsmenn fyrirtækjanna fyrir utan Höfða eftir undirritun yfirlýsingarinnar. 

Íkveikjur á Vesturlandi
Eldur var lagður að blaðabunka, 

innandyra í stigagangi íbúðar-
húss á Akranesi fyrir skömmu. 

Ekki er vitað hver þarna var að verki 
en viðkomandi hefur líklegast þurft 
lykil til að komast inn í húsið sem talið 
var vera læst. Íbúi í húsinu rumskaði 
við umgang um miðja nótt og heyrði 
síðan í reykskynjara sem fór í gang. 
Rauk hann þá af stað, sá eld í stiga-
ganginum, náði í handslökkvitæki og 
tókst að slökkva eldinn með því, áður 
en að hann náði að breiðast út um 
húsið. Nokkurt tjón hlaust af þessari 
íkveikju en þó minna en á horfðist. 
Málið er til meðferðar hjá rannsóknar-
deild Lögreglunnar á Vesturlandi. 

Laust fyrir kl. fimm aðfararnótt 31. 
janúar sl. sl. var Lögreglunni á Vest-
urlandi tilkynnt að ölvaður maður 
gengi berserksgang við hótel Ljósa-
land í Dalabyggð og fór lögreglan 
áleiðis á vettvang. Um hálftíma síðar 
var tilkynnt að kviknað væri í hótel-
byggingunni og voru slökkviliðin í 
Dalabyggð, Strandabyggð og Reyk-
hólahreppi þá kölluð út. Einn maður, 
eigandi hótelsins, var handtekinn á 

vettvangi grunaður um að hafa kveikt 
í byggingunni en íkveikjur eru oft 
tilraun til tryggingasvika en ekkert 
skal fullyrt í þessu tilfelli. Málið er 
til rannsóknar hjá rannsóknardeild 
Lögreglunnar á Vesturlandi. Engir 
gestir voru í hótelinu þegar kviknaði í 
byggingunni og enginn slasaðist. 

Lögreglunni var nýlega tilkynnt 
um heimilisofbeldi á Akranesi. Lagði 
þolandinn fram kæru um líkamsárás í 
kjölfarið en málið er í rannsókn. 

Tilkynnt var um ítalska ferðamenn 
sem höfðu fest bílaleigubíl sinn í snjó, 
eftir að þeir höfðu ekið stuttan spöl 
frá Húsafelli inn á Kaldadalsveg sem 
var ófær öllum öðrum en trukkum og 
stórum jeppum. Vel búnir jeppamenn 
náðu að losa ferðamennina og var að-
stoðarbeiðnin því afturkölluð en búið 
var að ræsa björgunarsveitarmenn út 
frá björgunarsveitinni Ok. Svona tilfelli 
eru hreinn fíflaskapur og eðlilegt að 
upp komi krafa um að krefjast greiðslu 
fyrir útkallið eða hjálpina. Ef bílaleigur 
gera ekki erlendum ferðamönnum fyrir 
ástandi vega á þessum árstíma ætti að 
sækja þær til ábyrgðar. 

Verkefni lögreglunnar eru af ýmsum toga.

Hjónin í Einarsbúð 
Skagamenn ársins 2015
Einar J. Ólafsson og Erna 

Guðnadóttir, kaupmenn í 
Einarsbúð, voru útnefnd 

Skagamenn ársins 2015 á Þorrablóti 
Skagamanna sem fram fór á Akra-
nesi 23. janúar sl. 670 manns voru 
á blótinu, en allur ágóði af blótinu 
rennur til íþróttastarfsemi í bænum. 
Það var bæjarstjórinn á Akranesi, 
Regína Ásvaldsdóttir sem veitti þeim 
viðurkenninguna. Regína sagði að 
viðurkenninguna fengju hjónin fyrir 
að hafa þjónað Skagamönnum frá-
bærlega í yfir fimmtíu ár. Þau Einar og 
Erna giftust árið 1965 og hafa unnið 
saman í Einarsbúð síðan þá. Það var 
faðir Einars sem opnaði verslunina 

árið 1934 og hefur hún verið starfandi 
í yfir 80 ár. Einar tók við rekstri versl-
unarinnar eftir lát föður hans árið 
1957. Í versluninni Einarsbúð er að 
finna bæði ferska kjötvöru og fisk og 
þau Einar og Erna flytja sjálf inn yfir 
600 vörutegundir í gegnum tengilið 
í Danmörku til að halda verðinu 
sem hagstæðustu. Einarsbúð opnar 
klukkan hálfátta á virkum dögum en 
er lokuð um helgar. Verslunin býður 
upp á ýmiskonar þjónustu við við-
skiptavini, eins og t.d. heimsendingu. 
Einar J. Ólafsson var sæmdur hinni Ís-
lensku Fálkaorðu við hátíðlega athöfn 
á Bessastöðum þann 17. júní 2015 
fyrir þjónustu í heimabyggð. 

Skagamenn ársins, einar J. Ólafsson og erna Guðnadóttir./ mynd: Kristinn 
Pétursson.



 
Tæki til vetrarþjónustu 
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Auglýsingasíminn 
er 578 1190

Nýr bátur í fiski- 
skipaflotann í Rifi
Nýr bátur kom í fiskiskipaflotann 

í Rifi í síðasta degi ársins 2015. 
Báturinn sem ber nafnið Faxaborg SH-
207 er í eigu KG fiskverkunar. Hann var 
áður í eigu Brims, var gerður út á snur-
voð og hét Sólborg RE. Báturinn var í 
lengingu hjá Skipasmíðastöð Njarð-
víkur, var lengdur um 4,5 metra í miðj-

unni og er eftir þær breytingar tæpir 26 
metrar að lengd og 194 brúttótonn. Í 
bátinn er kominn línubeitningavél svo 
væntanlega verður aflinn sem kemur 
til vinnslu hjá KG fiskverkun, sem er 
eigandi bátsins, örugglega úrvals hrá-
efni. Fyrir á KG fiskverkun línubátinn 
Tjald SH-270. 

Deiliskipulagstillögur fyrir 
Ólafsvíkurhöfn og Hótel 
Búðir í umsagnarferli
Undanfarið hafa verið tvær 

tillögur um skipulag verið 
í auglýsingu hjá Snæfellsbæ 

en bæjarstjórn Snæfellsbæjar sam-
þykkti 7. janúar sl. að auglýsa þær. 
Annað er ný deiliskipulagstillaga 
fyrir Hótel Búðir en hin auglýs-

ingin er vegna nýrrar deiliskipulags-
tillögu fyrir hafnarsvæðið í Ólafsvík. 
Deiliskipulagstillagan fyrir Hótel 
Búðir ýsingin felur í sér stækkunar-
möguleika Hótel Búða til þess að 
rekstrareining hótelsins verði hag-
kvæmari en nú er. Í tillögunni að nýju 

deiliskipulagi hafnarsvæðis í Ólafs-
vík er lagt til að auka uppbyggingar-
möguleika við Norðurtanga, Norður-
garð og Bankastræti. Tillögurnar hafa 
legið frammi í Ráðhúsi Snæfellsbæjar, 
Klettsbúð 4 á Hellissandi. 

Hótel búðir. Ólafsvíkurhöfn.

Benedikt 
búálfur í 
Hjálmakletti
Leikfélag Menntaskóla Borgar-

fjarðar í í Borgarnesi hefur sýnt 
barnaleikritið Benedikt búálf undan-
farið í Hjálmakletti, samkomusal 
skólans. Fjöldi nemenda tekur þátt í 
sýningunni. Með hlutverk Benedikts 
búálfs fer Alexandrea Rán og Ellen 
Geirsdóttir leikur Díddí mannabarn. 
Leikstjóri er Stefán B. Vilhelmsson. 
Óvíst er um framhald sýninga.

Uppbyggingarsjóður Vesturlands 
úthlutaði 48 milljónum króna
Á árinu 2015 var úthlutað rúmlega 

48 milljónum króna úr Upp-
byggingarsjóði Vesturlands. Verk-
efnaefnastyrkjum á sviði menningar 
og stofn- og rekstrarstyrkjum menn-
ingarmála var úthlutað einu sinni á 
árinu en styrkjum til atvinnuþróunar 
og nýsköpunar tvisvar. Sjóðurinn hefur 
á árinu 2016, 55 milljónir króna til 

ráðstöfunar og var auglýst nýlega eftir 
umsóknum, en umsóknarfrestur rann 
15. Febrúar sl. 

Sami háttur verður hafður á nú á 
árinu 2016, fyrri úthlutun þar sem 
öll verkefnin eru styrkt verður nú í 
mars, en í nóvember verður úthlutað 
eingöngu til atvinnuþróunar og ný-
sköpunar. 

Jákvæð rekstrarniðurstaða 
Grundarfjarðarbæjar
Í fjárhagsáætlun Grundarfjarðar-

bæjar fyrir árið 2016 kemur fram 
kemur fram að heildartekjur 

sveitarfélagsins eru áætlaðar 945,4 
milljónir króna. Laun eru áætluð 462,1 
milljón króna, önnur rekstrargjöld 
336,8 milljónir króna og afskriftir 46,9 
milljónir króna. Rekstrarniðurstaða 
áætlunarinnar er því jákvæð um 99,6 
milljónir króna fyrir fjármagnsliði. 
Fjármagnsgjöld eru áætluð 84,0 millj-
ónir króna þannig að þegar tekið hefur 
verið tillit til þeirra er rekstrarniður-
staða samstæðunnar jákvæð um 15,6 
milljónir króna. 

Í sjóðsstreymisyfirliti áætlunar-
innar, kemur fram þegar leiðrétt hefur 
verið fyrir afskriftum og áföllnum en 
ógreiddum verðbótum og gengismun 
ásamt öðrum breytingum á skuld-
bindingum, að veltufé frá rekstri er 
115,9 milljónir króna. Þessi fjárhæð 

nýtist síðan til afborgana lána og 
nauðsynlegra fjárfestinga sem brýnt er 
talið að ráðast í á árinu 2016. Ráðgert er 
að fjárfestingar nettó verði 72,2 millj-
ónir króna og afborganir lána 108,5 
milljónir króna. Tekin verði ný lán að 
fjárhæð 60 milljónir króna. Að öllu 

þessu töldu kemur í ljós að gengið er á 
handbært fé um 4,8 milljónir króna en 
í upphafi þessa árs var ráðgert að það 
yrði 39,5 milljónir króna. Handbært fé 
í árslok ársins 2016 er því áætlað 34,6 
milljónir króna gangi fjárhagáætlun 
ársins 2016 fram eins og ráðgert er. 

Skrifstofur Grunndarfjarðarbæjar
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Skólahreysti: 

Skólarnir á Vesturlandi 
keppa í Garðabæ 9. mars nk. 
Keppni grunnskólanemenda landsins 

í skólahreysti hefst í næsta mánuði. 
Nemendur frá skólunum á Vesturlandi 
og Vestfjörðum keppa í íþróttahúsinu 
Mýrinni í Garðabæ 9. mars kl. 13.00 en 
sigurvegarinn í þeirri keppni keppir svo 
á úrslitakvöldinni í Laugardalshöll 20. 
apríl nk. en en þar mæta lið frá 12 grunn-
skólum. Í fyrra keppti Brekkubæjarskóli á 
Akranesi til úrslita en sigur bar úr býtum 
Holtaskóli í Reykjanesbæ. Skólahreysti 
reynir mjög á hreysti keppenda enda 
verulega gaman að fylgjast með keppn-
inni og ekki síður skólafélögunum sem 
mæta til að hvetja keppendur með ráðum 
og dáð. Þar er engin lognmolla á ferðinni. 

Keppt er í hraðabraut stráka, hraða-
braut stelpna, hreystigreip stelpna, dýfum 
stráka, armbeygjum stelpna og upphíf-
ingum stráka. 

Keppendur frá Grunnskóla Hval-
fjarðarsveitar bíða þess í keppninni 
á síðasta ári að röðin komi að þeim. 
Nemendur frá skólanum eru vænt-
anlega einnig meðal keppenda í ár. 

Kári Stefánsson vill endurreisa heilbrigðiskerfið
Kári Stefánsson læknir og stofn-

andi Íslenskrar erfðagreiningar 
vill að 11% þjóðarframleiðsl-

unnar verði varið í heilbrigðiskerfið í 
stað 8% eins og er í dag, og hefur hafið 
undirskriftarsöfnun að því tilefni. Kári 
segir að stjórnvöld hafi svelt heilbrigð-
iskerfið að því marki að það sé ekki 
lengur þess megnugt að sinna hlutverki 
sínu sem skyldi. . 

Heilbrigðiskerfi er  
einn af hornsteinum  
nútímasamfélags
Í yfirlýsingunni segir m.a. : „Heilbrigð-
iskerfi er einn af hornsteinum nútíma 
samfélags og sýnir vilja þess til þess að 

hlúa að þeim sem eru sjúkir og meiddir. 
Gott heilbrigðiskerfi endurspeglar 
sjálfsagða samhygð en lélegt heilbrigð-
iskerfi óásættanlegan kulda gagnvart 
þeim sem eru hjálpar þurfi. Það er 
okkar mat að á síðasta aldarfjórðungi 
hafi stjórnvöld vannært íslenskt heil-
brigðiskerfi, að því marki að það sé ekki 
lengur þess megnugt að sinna hlut-
verki sínu sem skyldi. Það hefur ekki 
fylgt framþróun í lækn isfræði, hvorki 
hvað snertir notkun á tækjabúnaði né 
bestu lyfjum og helstu stofnanir þess 
eru hýstar á þann veg að það kemur í 
veg fyrir að hægt sé að veita nægilega 
mikla og góða þjónustu. Hnignun heil-
brigðiskerfisins hefur að mestu leyti 

verið óháð því hvaða stjórnmálaflokkar 
hafa verið við völd vegna þess að hún 
hefur verið stöðug og sam felld. 

Íslendingar eyða því sem nemur 
8,7% af vergri landsframleiðslu í 
heilbrigðismál og er það langt undir 

meðaltali á Norðurlöndunum. Það er 
mat þeirra sem gerst þekkja til að við 
þurfum að eyða allt að 11% af vergri 
landsframleiðslu í heilbrigðismál vegna 
þess að við erum fá og dreifð sem ge ir 
þjónustuna dýrari en meðal stærri og 
þéttbýlli þjóða. Þar sem kjörnir full-
trúar þjóðarinnar um aldarfjórðungs-
skeið hafa ekki haft að því frumkvæði 
að fjármagna heilbrigðiskerfið eins og 
skyldi, ætlum við undirrituð að taka 
frumkvæðið með eftirfarandi kröfu. 

VIÐ UNDIRRITUÐ KREFJUMST 
ÞESS AÐ ALÞINGI VERJI ÁRLEGA 
11% AF VERGRI LANDSFRAM-
LEIÐSLU TIL REKSTURS HEIL-
BRIGÐISKERFISINS. “

Sjúkrahúsið á akranesi mun njóta þess eins og aðrar heilbrigðisstofnanir í 
landinu ef framlag til heilbrigðiskerfisins hækkar.

Blakkonan Svana Björk Steinarsdóttir 
íþróttamaður Grundarfjarðar 2015
Grundfirðingar völdu nokkru 

fyrir áramót „Íþróttamann 
Grundarfjarðar árið 2015“ en hann 
var heiðraður á aðventudegi kven-
félagsins Gleym mér ei, á fyrsta degi 
aðventu. Fjórir glæsilegir íþrótta-
menn voru tilnefndir en blakkonan 
Svana Björk Steinarsdóttir bar sigur 
úr býtum og hlaut nafnbótina íþrótta-
maður Grundarfjarðar 2015. Systir 
Svönu Bjarkar, Sandra Rut, tók við 
verðlaununum fyrir hönd Svönu en 
íþróttakona ársins var stödd á Aust-
fjörðum að keppa í blaki. 

Blakráð UMFG tilnefndi Svönu 
Björk sem er 16 ára gömul og lykil-

leikmaður í liði UMFG sem keppir nú í 
fyrsta sinn í MIZUNO úrvalsdeildinni í 
blaki og var nú annað árið í röð í U-17 
unglingalandsliðinu. Landsliðið fór ný-
lega til Kettering í Englandi og náði 
þar besta árangri sem íslenskt U-17 
landslið hefur náð á alþjóðlegu móti en 
liðið hafnaði í öðru sæti. Svana Björk 
er prúður og agaður leikmaður sem 
er öðrum fyrirmynd jafnt innan vallar 
sem utan. 

Aðrar tilnefningar hlutu Berglind 
Ósk Kristmundsdóttir knattspyrn-
ukona, Birgir Guðmundsson skotí-
þróttamaður og Heimir Þór Ásgeirsson 
golfari. Svana björk Steinarsdóttir.



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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Sundmaðurinn Ágúst 
Júlíusson íþrótta-
maður Akraness 2015
Sundmaðurinn Ágúst Júlíusson 

var kjörinn íþróttamaður Akra-
ness fyrir árið 2015. Þetta er í 

annað sinn sem hann hlýtur þennan 
heiður en hann var einnig íþrótta-
maður Akraness fyrir árið 2014. 
Ágúst varðveitir því þetta ár Frið-
þjófsbikarinn, en hann var gefinn til 
minningar um Friðþjóf Daníelsson. 

Ágúst átti mjög gott sundár en hann 
varð m.a. a fjórfaldur Íslandsmeistari. 
Hann sýndi að með góðu skipulagi er 
hægt að vera í fullri vinnu og stunda 
afreksíþróttir á háu stigi. Ágúst náði 
markmiði sínu um að komast í lands-
lið Íslands fyrir Smáþjóðaleikana þar 
sem hann skipaði mikilvægt hlutverk 
í boðsundsliði landsliðsins þar sem 
Ísland landaði silfri. Ágúst stendur 
uppúr öðrum keppnismönnum sem 
góð fyrirmynd bæði fyrir ÍA og lands-
lið Íslands í sundi. Umsagnir lands-
liðsþjálfara á Smáþjóðaleikunum bera 
honum vel söguna og segja hann 
hafa verið mjög mikilvægan fyrir 
liðsheildina og liðsandann. Ágúst er 
stoltur Skagamaður og heldur merki 
ÍA og Akranes hátt á lofti í sundí-
þróttinni. 

Í öðru sæti í kjörinu að þessu 
sinni hafnaði Valdís Þóra Jónsdóttir 
kylfingur og í þriðja sæti varð Egill 
Guðvarður Guðlaugsson badmint-
onmaður. Bæði frábærir íþróttamenn 
og fyrirmyndir í sinni íþróttagrein.

Ágúst Júlíusson með friðþjófsbik-
arinn.

Körfuboltakonan 
Gunnhildur Gunnars-
dóttur íþróttamaður 
Snæfells 2015
Gunnhildur Gunnarsdóttir, 

leikmaður með körfu-
boltaliðs Snæfells í Domin-

osdeild kvenna var nýlega kjörinn 
Íþróttarmaður Snæfells 2015. For-
maður UMF Snæfells, Hjörleifur 
Kristinn Hjörleifsson, ávarpaði við-
stadda af þessu tilefni og sagði m.a. 
að Gunnhildur væri fædd og uppalin í 
Hólminum. Hún varð Íslandsmeistari 
með liðinu sl. vor þar sem hún var með 
12,1 stig að meðaltali í leik, 5,1 frák-
ast og 2,8 stoðsendingar. Gunnhildur 
Gunnarsdóttir var valin í úrvalslið 
fyrri umferðar Dominosdeildarinnar 
og einnig seinni umferðar á síðasta ári. 
Gunnhildur var í úrvalsliði KKÍ og er 

lykilmanneskja í A-landsliði Íslands 
sem hefur staðið sig vel. Gunnhildur 
er þekkt fyrir að vera mjög góður 
varnarmaður sem gefur ekkert eftir og 
spilar leiki sína af lífi og sál. Hún hefur 
mikla leiðtoga hæfileika og því var 
það við hæfi að hún tæki við fyrirliða-
bandinu af Hildi Sigurðardóttur sem 
lagði skóna á hilluna með glæsibrag 
sl. vor og hefur Gunnhildur staðið sig 
mjög vel í því hlutverki. 

Gunnhildur er sannarlega vel að 
því komin að vera kosin íþróttamaður 
Snæfells. 

Snæfell varð um síðustu helgi bik-
armeistari kvenna í körfubolta með 
sigri á Grindavík.

Gunnhildur Gunnarsdóttir körfuknattleikskona með viðurkenninguna en 
hana afhentu Hjörleifur Kristinn Hjörleifsson, formaður Snæfells og María 
Valdimarsdóttir, gjaldkeri aðalstjórnar, sem eru með henni á myndinni.

Knattspyrnumaðurinn Helgi 
Guðjónsson íþróttamaður 
Borgarfjarðar 2015
Í lok janúarmánaðar sl. fór fram 

kjör íþróttamanns Borgarfjarðar 
2015. Titilinn hlaut Helgi Guð-

jónsson knattspyrnumaður, uppalinn 
í Reykholtsdal, en hann hlaut einnig 
þessa viðurkenningu 2014. Sannarlega 
frábær íþróttamaður. 14 íþróttamenn 
og konur voru tilnefnd í kjörinu og 
voru það Aðalsteinn Símonarson fyrir 
akstursíþróttir, Anton Elí Einarsson 
og Arna Jara Jökulsdóttir fyrir dans, 
Arnar Smári Bjarnason fyrir frjálsar 
íþróttir, Birgitta Dröfn Björnsdóttir 
fyrir dans, Daði Freyr Guðjónsson og 
Marta Carrasco fyrir dans, Einar Örn 
Guðnason fyrir kraftlyftingar, Guð-
munda Ólöf Jónasdóttir fyrir sund, 
Helgi Guðjónssson fyrir knattspyrnu, 
Ingibjörg Rósa Jónsdóttir fyrir bad-
minton, Konráð Axel Gylfason fyrir 
hestaíþróttir, Sigtryggur Arnar Björns-
son fyrir körfuknattleik, Sigursteinn 
Ásgeirsson fyrir frjálsar íþróttir, Viktor 
Már Jónasson fyrir knattspyrnu og 
Þorgeir Ólafsson fyrir hestaíþróttir. 

Einnig voru veittar viðurkenningar 

til þeirra sem áttu sæti í landsliðum 
íslands á árinu 2015, en UMSB átti þar 
6 fulltrúa sem voru: Bjarki Pétursson 
í landsliði í golfi, Daði Freyr Guð-
jónsson í landslið í dansi, Harpa 
Hilmisdóttir í landsliði í badminton, 
Helgi Guðjónsson í U-17 landslið í 
knattspyrnu, Konráð Axel Gylfason 
í landslið í hestaíþróttum og Þor-

geir Þorsteinsson æi U-15 landslið í 
körfuknattleik. 

Við þetta tækifæri veittu nokkur 
aðildarfélög UMSB verðlaun og 
einnig var úthlutað úr minningar-
sjóði Auðuns Hlíðkvist Kristmars-
sonar, en það var Brynjar Snær Pálsson 
knattspyrnumaður úr Borgarnesi sem 
hlaut þann heiður. 

Helgi Guðjónsson íþróttamaður borgarfjarðar 2015 fremst á myndinni. Með 
honum eru þeir sem voru í 2. – 5. sæti í kjörinu. Í 2. sæti var  einar Örn Guðna-
son, aðalsteinn Símonarson í 3.sæti, Konráð axel Gylfason í 4.sæti og arnar 
Smári bjarnason í 5.sæti.



 

Aðal- og hjálparvélar í miklu úrvali ásamt öllu tilheyrandi 
Sérhæfð ráðgjöf, viðhalds- og varahlutaþjónusta
Áratuga reynsla og þekking

... í þjónustu við útgerðina

TIL DÆMIS:
SOLE SM-105 Skrúfuvél 
95 Hö við 2500 sn/mín.
Rúmtak: 4,996 ltr. 

Eigum úrval af viðurkenndum þenslutengjum fyrir röralagnir á lager

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK

1343 kW við 1060 sn/mín.
Borvídd x slaglengd: 240 x 260

Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun :  IMO2

TIL DÆMIS:
MAS 1350-S  Skipsrafstöð 
Vél:  S12R-MPTAW.
1351 kW við 1500 sn/min 50Hz
Mengunarvottun :  IMO2
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Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

Lynghálsi, Reykjavík
Óseyri, Akureyri

Efstubraut, Blönduósi
Borgarbraut, Borgarnesi

www.lifland.is
lifland@lifland.is

Arion Original er glútenlaust hágæða hundafóður. Einungis er notast við úrvals hráefni
í framleiðsluna.

Calcivit er kalk- og 
orkugjafi fyrir kýr og 
kindur um burð. 

Rautt Tranol er bætiefni 
fyrir kýr, kindur og hross 
og er auðugt af A-, D- og 
E-vítamíni og seleni.

Velkomin í Lífland í Borgarnesi

Handsápur, sótthreinsigel, þvottaefni fyrir mjaltarkerfi, þvott o.fl.

Himag inniheldur ríkulegt 
magn af stein- og snefilefnum, 
vítamínum og viðbótarmagn af 
magnesíum.

Stallmúlar í úrvali
Ábreiður í  mörgum litum

Margar gerðir af dýnum 
undir hnakka
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