
• Íslensk framleiðsla, smíði og samsetning.
• Allar hurðir smíðaðar samkvæmt máli.
• Áratuga reynsla starfsmanna í hurðum.
• Hágæða hráefni.
• Þolir íslenskt veðurfar.
• Stuttur afgreiðslutími. 
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GlerárlauG
Íþróttamiðstöðinni Glerárskóla

Vetraropnun:
Virka daga 06.45 - 08.00 & 17.30 - 21.00
Lau. 09.00 - 14.30 / Sun. 09.00 - 12.00

Himnasending?
Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.

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.
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Breikkun 
hringvegarins
yrði gríðarleg
framkvæmd
Varaþingmaður Samfylkingar-

innar, Björgvin G. Sigurðsson, 
lagði í haust fram fyrirspurn til 

innanríkisráðherra, Ólafar Nordal, en um 
breikkun hringvegarins. Fyrirspurnin var 
eftirfarandi: „Hversu mikið mundi kosta 
að breikka allan hringveginn, annars 
vegar ef hann yrði 2+1 vegur með aðskiln-
aði akreina, hins vegar ef hann yrði tvær 
akreinar í hvora átt? 

Í svari innanríkisráðherra segir m.a. : 
Gert er ráð fyrir að tvöföldun vegarins 

kosti 150–200 milljarða króna/km en gerð 

2+1-vegar kosti 100–130 milljarða króna/
km. Miðað er við óbreytta legu vegarins 
og að núverandi vegur sé fullgerður sem er 
þó ekki alltaf raunin. Horft er t.d. fram hjá 
dýrri framkvæmd eins og gerð brúar á Ölf-
usá, gerð vegar um Hornafjarðarfljót, gerð 
brúar yfir Lagarfljót og Jökulsá á Fjöllum 
o. fl. Einnig er litið fram hjá jarðgöngum 
en þau eru tvö á þessari leið, um Almanna-
skarð og undir Hvalfjörð. Hringvegurinn 
er um 1.331 km að lengd en hér er reiknað 
með 1.300 km þegar þéttbýliskaflar hafa 
verið dregnir frá. 

Niðurstöður miðað við framangreint eru 
því eftirfarandi: 
• Hringvegurinn sem 2+2 vegur, 200–260 

milljarðar króna
• Hringvegurinn sem 2+1 vegur, 130–170 

milljarðar króna. 
Það skal tekið fram að hér er fyrst og 

fremst um rökstudda ágiskun að ræða. 
Frekari nákvæmni kallar á tímafreka og 
mjög kostnaðarsama gerð á frumdrögum 
verks en þau hefðu lítið hagnýtt gildi eins 
og sjá má af umfjölluninni hér að framan. 
Þær tölur sem settar eru fram hér verður 
að skoða sem lágmarkstölur, t.d. er ekki 
horft sérstaklega til margra einbreiðra brúa 
á leiðinni sem alfarið þyrfti að endurgera 
og þá oftast í tvöfaldri breidd. 

Ljóst er af framangreindu að þessi stór-
framkvæmd mundi veita mörgum iðnaðar-
mönnum, brúarsmiðum, verkfræðingum, 
arkitektum og fleirum mikla vinnu. Bifreið þýur yfir nýju og tvíbreiðu brúna. 

Hringvegurinn um Borgarfjörð er nú allur 
tvíbreiður en hann hefur ekki alltaf verið 
það að sjálfsögðu. Gamla brúin yfir Laxá 
í Hvalfjarðarsveit stendur enn sem minn-
isvarði liðins tíma, en er fyrist og fremst 
notuð í dag af hestamönnum.
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Landsins forni fjandi 
enn fjarri landi
Útbreiðsla hafíss í Grænlands-

sundi virðist vera skikkanleg 
um þessar mundir að sögn 

Þórs Jakobssonar veðurfræðings en 
jaðarinn er Grænlandsmegin við mið-
línuna milli Íslands og Grænlands. 
Í janúar var hafísinn á norðurhveli 

öllu, Norður-Íshafi og hafsvæðunum 
umhverfis. Þar sem hafís er á annað 
borð er hann með minnsta móti. Það 
er því ekki útlit fyrir að „landsins forni 
fjandi“ gerist nærgöngull á næstunni, 
frekar en undanfarin ár. En margt 
getur skemmtilegt skeð!

Landföstum hafís fylgja stundum ísbirnir en stundum þarf það ekki til eins 
og staðreynd er síðustu ár.
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Allt í gleri
ÚTI OG INNI

M
ynd: Josefine Unterhauser

Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri: 

Hröðun landnáms mosa-
gróðurs í stígköntum gekk vel
Að græða upp raskað land með 

staðargróðri var tilraunaverk-
efni í Skaftafelli, Vatnajökuls-

þjóðgarði sem Járngerður Grétarsdóttir 
og Ragnar Frank Kristjánsson hjá 
Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvann-
eyri unnu að og birtust niðurstöður 
árið 2014 á Vísindaþingi landbúnað-
arins. Haustið 2012 hófust tilraunir 
í verkefninu Notkun fræ‐ og mosa-
slægju við endurheimt staðargróðurs í 
Vatnajökulsþjóðgarði. Í verkefninu var 
prófað að safna mosabrotum og fræ-
slægju (e. fresh seed‐containing hay) 
og dreifa í kant göngustígs sem grær 
seint upp af sjálfsdáðum. Efniviðnum 
var safnað í næsta nágrenni við stíg-
inn og dreift í tilraunareiti. Í maí og 
september 2013 var landnám gróðurs 
í tilraunareitum skráð og kannað hvað 
dreifing mosabrota og fræslægju skilaði 
umfram náttúrulegt landnám gróðurs 
úr umhverfinu. Tilraunin var gerð á 
tveimur stöðum í kanti göngustígs 
að Skaftafellsjökli. Lagðir voru út til-
raunareitir með fimm endurtekningum 
á hverri meðferð. Auk dreifingar mosa-
brota og fræslægju var einnig kannað 
hvort þunn (2‐3 cm) slægjuþakning 
(nýslegið gras) yfir mosabrotin og 
þunn (1‐2 cm) sand‐ og moldarblanda 
sem undirlag hefði áhrif á árangur að-
gerða. 

Í tilraununum kom í ljós að hægt 
var að hraða landnámi mosagróðurs í 

stígköntum með handvirkri dreifingu 
á mosabrotum. Mikilvægt var að dreifa 
þunnu lagi (2‐3cm) af slægjuþakningu 
yfir mosabrotin og með því móti var 
árangurinn um 15% mosaþekja einu ári 
eftir aðgerðir í samanburði við um 1% 
mosaþekju þar sem eingöngu mosa-
brotum var dreift og 0,5% mosaþekja 
þar sem aðeins náttúrulegt landnám úr 
umhverfinu átti sér stað (viðmiðunar-
reitir). Niðurstöðurnar benda til að 
þakningin hafi haldið mosabrotunum 
kyrrum og veitt raka meðan þau festust 
við undirlagið, sem var fíngerð einsleit 
möl og erfið fyrir landnám gróðurs 
m.a. vegna þess hve efnið er gegndræpt, 

næringarsnautt og efsta lag þess hreyf-
ist auðveldlega við traðk. 

Þegar eyða þarf grónu landi vegna 
framkvæmda, s.s. við vegar‐ og stíga-
lögn, er vert að líta á gróðurinn og 
jarðveginn sem verðmæti þar sem það 
gæti nýst síðar við uppgræðslu. Þetta 
geta verið mosabúnt sem hægt væri 
að hirða fyrir framkvæmdir, gróð-
urtorfur, sem hægt væri að leggja 
yfir raskið, sleginn gróður sem gæti 
nýst sem fræslægja eða þakning og 
jarðvegur með fræforða gróðursins 
á staðnum. Verkefnið var styrkt af 
Vinum Vatnajökuls, hollvinasam-
tökum Vatnajökulsþjóðgarðs. 

Á lóð Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri stendur þessi stytta sem nefnist 
,,Hrafn og plógur“ og á væntanlega að minna á mikilvægi búnaðarnáms á 
hverjum tíma.

Bifröst með kynningu í 
Reykjavík á háskóladeginum
Háskólinn á Bifröst tók þátt í há-

skóladeginum, ásamt öðrum 
háskólum landsins, laugardaginn 5. 
mars sl. og var háskólinn með aðstöðu 
í Háskóla Reykjavíkur í Nauthólsvík. 
Nemendur, kennarar og starfsfólk Há-
skólans á Bifröst kynntu námsframboð 
háskólans og svöruðu spurningum 
gesta, sem voru fjölmargir. Fjölmenni var í húsakynnum Hr.

Bifrestingar voru ötulir að kynna námsframboð háskólans.

Brugghús Steðja: 

Hvalabjórinn vinsæll meðal ferðamanna
Brugghúsið Steðji er í upp-

sveitum Borgarfjarðar, við 
mynni Flókadals. Steðjabjór-

inn hefur notið mikilla vinsælda síðan 
hann kom á markaðinn, bæði meðal 
íslenskra bjórunnenda og erlendra 
ferðamanna. Töluvert kemur af ferða-
mönnum á hverju ári og fer stöðugt 
fjölgandi. Gripið hefur verið til þess 
ráðs að stækka aðstöðuna í brugghús-
inu til að geta tekið á móti fleirum. Til 
Steðja hafa einnig komið vinnustaða-
hópar í skemmtiferð eða árshátíðarferð 
en einnig erlendir ferðamenn á leið upp 
í Húsafell eða á Langjökul en í þeirra 
hópi nýtur hvalabjórinn mikilla vin-
sælda, en í hann er notað hvalamjöl 
frá hvalstöð Hvals í Hvalfirði. steðji var með kynningu á framleiðslunni á matarkynningunni Búrinu.

Þjóðarsáttmáli um læsi 
samþykktur í Dalabyggð
Fræðslunefnd sveitarfélagsins 

Dalabyggðar kom saman fyrir 
nokkru og þar var því fagnað 

að sveitarstjóri f.h. Dalabyggðar og 
mennta- og menningarmálaráðherra 
hafi undirritað samning um þátt-
töku Dalabyggðar í átakinu Þjóðar-
sáttmáli um læsi. Í sáttmálanum er 
lögð áhersla á að sveitarfélög setji 
sér læsisstefnu og nýti sérfræðiþjón-
ustu sína til ráðgjafar, greiningar 
og eftirfylgni. Menntamálastofnun 
mun veita sveitarfélögum og skólum 
stuðning og ráðgjöf er varðar læsi og 
úrvinnslu skimana. Menntamála-
stofnun hefur tilkynnt að að stofn-
unin hafi ráðið níu ráðgjafa sem 

vinna munu að innleiðingu aðgerða 
til eflingar læsis. Ráðgjafarnir munu 
styðja kennara, foreldra, skólastjórn-
endur og sveitastjórnir um allt land 
við að efla læsi nemenda í leik- og 
grunnskólum. Unnið verður í Dala-
byggð að markmiðum þjóðarátaks 
með stuðningskerfinu Leið til læsis 
á yngsta stigi og undirbúningur sé 
hafinn á miðstigi. Samþykkt var að 
biðja settan skólastjóra að taka saman 

minnisblað um hvernig læsiskennsla 
Auðarskóla samrýmist þjóðarátaki. 

Skipurit Auðarskóla
Byggðarráð Dalabyggðar hefur sam-
þykkt að hafin verði endurskoðun 
á skipuriti Auðarskóla en gildandi 
skipurit var staðfest 20. mars 2014. Frá 
og með haustönn 2015 hefur að ósk 
foreldra verið starfrækt lengd viðvera 
grunnskólabarna í 1. - 4. bekk grunn-
skóla. Lögð voru fram drög að nýju 
skipuriti þar sem m.a. er gert ráð fyrir 
að lengd viðvera falli undir Auðarskóla 
og að stöðuheiti deildarstjóra með stað-
gengilshlutverk verði breytt í aðstoðar-
skólastjóra. Hlöðver Ingi Gunnarsson 
tekur við starfi skólastjóra Auðar-
skóla að loknu yfirstandandi skólaári. 
Hlöðver mun vera settum skólastjóra 
til aðstoðar á vormánuðum varðandi 
undirbúning næsta skólaárs. 

stjórnsýsluhús Dalabyggðar.
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Af hverju krosslímt tré? 
–  Umhverfisvæn og sjálfbær framleiðsla

–  Léttari en steypa

–  Frábær einangrun

–  Engar kuldabrýr sem bjóða heim raka og myglu

–  Mjög fljótlegt að reisa

–  Einstakir burðareiginleikar

–  Jarðskjálftaþol eins og best getur orðið

–  Þynnri veggir - meira innra rými

–  Notalegt og heilsusamlegt innra umhverfi

Byggðu umhverfisvænt hús 
-úr krosslímdu tré

Umhverfisvæn hús 
úr krosslímdu tré

Stór eða lítil  
- allt eftir þínum óskum

Bjóðum einnig 
glugga, hurðir og 

untanhússklæðningar 
sem hæfa þínu húsi

Byggðu til framtíðar með lausnum frá IDEX
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Vestlendingar eru augljóslega mjög lýðræðislega hugsandi. Íbúar í 
Borgarbyggð voru afar ósáttir við að loka ætti grunnskólanum á 
Hvanneyri, sumir vildu jafnvel að íbúar efri hluta sveitarfélagsins 

klyfu sig frá og stofnuðu eigið sveitarfélag, eða í það minnsta að kosið yrði 
í almennum kosningum um framtíð skólamála í Borgarbyggð, ekki bara á 
Hvanneyri. Nýr meirihluti sveitarstjórnar lofar bót og betrun, vilji almenn-
ings hafði sigur. Ódaun mikil hefur lagt frá fiskverkun á Akanesi sem verkar 
hausa og eftir að bæjarstjórn samþykkti að halda áfram með verkunina fóru 
af stað undirskriftarlistar þar sem þeirri ákvörðun var harðlega mótmælt. 
Það vill enginn ýldufýlu inn í stofu til sín. Engir mótmælafundir heldur er 
samtakamátturinn látinn ráða ferðinni. Afar virðingarvert. Eitt lýðræðislegasta 
verkalýðsfélag landsins starfar á Vesturlandi, Verkalýðsfélag Akraness, þar 
sem allt virðist vera uppi á borðinu, ekkert leynimakk, sem skilar aukinni 
farsæld til félagsmanna.
Íbúar Flateyjar á Breiðafirði vilja fara úr sveitarfélaginu Reykhólasveit og 
binda trúss sitt við Stykkishólmsbæ. Eyjaskeggjar sækja alla sína þjónustu til 
Stykkishólms, þangað gengur Breiðafjarðarferjan og um Stykkishólmshöfn 
koma flestir ferðamennirnir sem skapa Flateyingum tekjur. Það er hins 
vegar umhugsunarvert af hverju fámennustu sveitarfélagin á Vesturlandi, 
með um 50 íbúa, sameinast ekki nágrannasveitarfélögum og reyni þannig 
að skapa íbúunum aukna þjónustu. Þau sækja hvort sem er alla þjónustu 
til þeirra, af hverju ekki að stíga skrefið til fulls og spara laun viðkomandi 
sveitarstjórnarmanna. Samningaþref um þjónustu yfir sveitarfélagamörk 
eru engum til góða. Fá rök mæla gegn aukinni sameiningu, helstu rökin 
eru tilfinningarlegs eðlis, ekki mikil skynsemi þar að baki.

Bótasjóðir tæmdir
Eftir efnahagshrunið 2008 þegar ráðþrota forsætisráðherra sá engin önnur 
ráð en að biðja Guð að blessa landið lá leiðin eðlilega bara upp á við. Forseti 
landsins bjargaði okkur úr klóm  óhæfra ráðgjafa í Ice-safe málunum og 
búist mátti við að við værum að komast á græna grein nú þegar stefnir í 
að við losnum úr viðjum gjaldeyrishafta.Enn ber þó á því ástandið sé að 
stefna í sömu vitleysu og árið 2007, en nýjasta dæmið eru arðgreiðslur sem 
tryggingarfélögin ætla að greiða eftir hækkanir á iðgjöldum. Það kemur 
því ekki á óvart að FÍB, Félag íslenskra bifreiðaeigenda, hefur sent Bjarna 
Benediktssyni fjármálaráðherra áskorun um að grípa tafarlaust til aðgerða 
til að stöðva yfirvofandi gripdeildir tryggingafélaga úr sjóðum sem eru í 
eigu viðskiptavina þeirra. Þrjú tryggingafélög hafa kynnt fyrirætlanir um 
samtals 8,5 milljarða króna arðgreiðslur á næstu dögum. Fjármunina á að 
taka úr bótasjóðum sem tryggingafélögin hafa safnað með uppsprengdum 
iðgjöldum af ofáætluðum tjónum. Fjármálaeftirlitið hefur lagt blessun sína 
yfir það að eigendur tryggingafélaganna tæmi bótasjóðina og stingi þeim í 
eigin vasa. FÍB hvetur ráðherra til að taka í taumana með því að gefa stjórn 
Fjármálaeftirlitsins fyrirmæli um að sinna lögbundnu eftirlits- og aðhalds-
hlutverki sínu. FÍB segir að FME vanræki skyldur sínar við almenning og 
hugsi eingöngu um hag fjármálafyrirtækja og fjárfesta. Því verði að breyta. 
FÍB bendir á að FME hafi ríkar heimildir til að hlutast til um fjármál og 
rekstur tryggingafélaganna. FME geti skipað þeim að endurgreiða trygginga-
tökum eign þeirra í bótasjóðunum eða nota fjármunina til að lækka iðgjöld 
næstu árin. FÍB bendir jafnframt á að ef FME ætlar að láta þessa sjálftöku 
afskiptalausa, þá yrði það í annað sinn á einum áratug sem stofnunin horfir 
aðgerðalaus á eigendur tryggingafélaga tæma bótasjóði sem þeir eiga ekki. 
Til hvers er þetta Fjármálaeftirlit? Almenningur um allt land á skýlausan 
rétt á að iðgjöld lækki, og það umsvifalaust án allra vífillengja.

Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

Lýðræði og 
gríðarlegar 
arðgreiðslur

Leiðari

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

www.fotspor.is

Blóðbankinn: 

Óþekktar veirusýk-
ingar eru áhyggjuefni
Eitt mikilvægasta hlutverk 

Blóðbankans við Snorrabraut 
60 í Reykjavík er að tryggja 

að nægar blóðbirgðir séu til staðar á 
hverjum tíma en til þess þarf Blóðbank-
inn að finna tvö þúsund nýja blóðgjafa 
á hverju ári. Jórunn Frímannsdóttir 
hjúkrunarfræðingur og deildarrstjóri 
Blóðbankans segir að þess vegna væru 
starfsmenn alltaf í samband við fólk 
sem verið hefur tilbúið að gefa blóð en 
það er þó þeim takmörkunum háð að 
ekki er ráðlegt fyrir konur að gefa blóð 
nema á fjögurra mánaða fresti en karlar 
mega gefa blóð á þriggja mánaða fresti. 

Nýr blóðsöfnunarbíll
„Bíll Blóðbankans er afar mikilvægur 
í blóðsöfnun en sennilega styttist í að 
Blóðbankinn verði að leita til þjóðar-
innar til að fjármagna kaup á nýjum 
bíl en birgðaþörfin er að aukast, m.a. 
vegna þess að sífellt fleiri ferðamenn 
koma til Íslands,“ segir Jórunn. 

Um aldamótin 1900 urðu blóðgjafir 
áreiðanlegar þegar fram kom hið svo-
nefnda ABO flokkunarkerfi en blóð af 
tegundinni O – samkvæmt því kerfi 
er hægt að gefa öllum blóðþegum. Ís-
lenski blóbankinn var stofnaður árið 

1954 en fyrstu blóðgjafir fóru þannig 
fram að tengd var slanga á milli blóð-
gjafans og blóðþegans en slíkar að-
ferðir eru almennt ekki tíðkaðar í dag. 
Starfssemi Blóðbankans er til mikillar 
fyrirmyndar og tæknimál, skimun og 
annað stenst allan alþjóðlegan sam-
anburð. 

„Blóðbankinn fylgir í hvívetna 
ströngu regluverki vegna smithættu 
af völdum blóðgjafa en nýjar og lítt 
þekktar eða jafnvel óþekktar veirusýk-
ingar eru stöðugt áhyggjuefni,“ segir 
Jórunn Frímannsdóttir. 

Blóðbankabíllinn  
á Vesturlandi
• Blóðbankabíllinn var við ráðhúsið á 

Akranesi 8. mars sl. og verður aftur á 
sama stað þriðjudaginn 12. apríl nk. 
kl. 10.00 til 17.00

• Blóðbankabíllinn verður í Grundar-
firði þriðjudaginn 26. apríl við Sam-
kaup-Úrval kl. 12.00 til 17.00

• Í Stykkishólmi við Íþróttamiðstöðina 
miðvikudaginn 27. apríl kl. 08.30 til 
12.00

• Í Ólafsvík við Söluskálann ÓK mið-
vikudaginn 27. apríl kl. 14.30 til 18.00

söfnunarbíll Blóðbankans fer um Vesturland í aprílmánuði. Vestlendingar eru 
hvattir til að mæta í blóðgjöf, eigi þeir þess kost.

Á 112-deginum er lögð 
áhersla á almannavarnir
112-dagurinn er eins og gefur að 

skila 11. febrúar ár hvert en 
nú var sérstaklega fagnað 20 ára afmæli 
neyðarnúmersins. Almannavarnir eru 
efni dagsins og er sérstök áhersla lögð 
á þátt almennings í almannavörnum. 
Skyndihjálparmaður ársins var út-
nefndur hin sjö ára Karen Sæberg Guð-
mundsdóttir í Grafarvogi í Reykjavík 
sem bjargaði lífi móður sinnar 8. ágúst 
2015. Móðirin er með flogaveiki og var 
var í heita pottinum þegar hún fékk 
flog en Karen hélt höfði hennar upp úr 
vatninu meðan félagi hennar sótti hjálp. 
Einnig voru veitt verðlaun í Eldvarnar-
getrauninni. 

Það er alþekkt að forvarnir hafa komið 
í veg fyrir slys og bjargað bæði manns-
lífum og eignum. Þess vegna er það hluti 
af daglegri vinnu slökkviliðs- og sjúkra-

flutningamanna að sinna forvörnum. 
Í þeim tilgangi hefur Landssamband 
slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna 
(LSS), efnt til eldvarnaátaks í nóvember 
ár hvert, í samstarfi við skólayfirvöld 
og slökkviliðin. Í átakinu heimsækja 
slökkviliðsmenn alla grunnskóla lands-
ins og ræða við nemendur 3. bekkjar. 
Börnunum er veitt fræðsla um eldvarnir 
og hvernig þau eigi að bregðast við ef 
kviknar í á heimilinu. Lögð er áhersla 
á símanúmer Neyðarlínunnar 112 og 
farið yfir notkun reykskynjara, eldvarna-
teppa og nauðsyn þess að æfa flóttaleiðir. 
Börnin taka síðan heim með sér veglega 
handbók um eldvarnir og söguna um 
Loga og Glóð. Sögunni fylgir getraun 
sem börnin leysa með foreldrum sínum 
og þannig nær þessi forvarnafræðsla inn 
á 4.300 heimili ár hvert. 

Oft er talað um að gott sé að læra af 
mistökum! En þegar eldsvoði er annars 
vegar, þá á þessi speki ekki við. Ef skað-
inn er skeður, þá hefur orðið tjón. Tjón 
sem verður seint eða aldrei bætt að 
fullu. Það borgar sig að leggja stund á 
forvarnir. 

Börn á akranesi fá tilsögn i að nota 
brunaslöngu.

Lífshorfur krabbameins- 
sjúkra karlmanna hafa aukist
Á hverju ári greinast um 750 

karlmenn með krabbameins 
samkvæmt upplýsingum úr krabba-
meinsskrá Krabbameinsfélagsins. Nú 
eru á lífi um 5.800 karlar sem fengið 
hafa krabbamein en tæpur helmingur 
þeirra sem greinast er á aldrinum frá 
40 til 69 ára. Þriðji hver karlmaður 
getur búist við að fá krabbamein en 
talið er að að um tíunda hvert krabba-
meinstilfelli skýrist af arfgengum 
þáttum. • Hver og einn getur gert 
ýmislegt til að draga úr líkum á að 
fá krabbamein, til dæmis með því að 
reykja ekki, hreyfa sig reglulega, borða 
hollan og fjölbreyttan mat, takmarka 

neyslu áfengis og 
varast óhófleg 
sólböð. Algeng-
ust eru krabba-
mein í blöðru-
hálskirtli, ristli 

(ristli og endaþarmi) og lungum en 
meðalaldur við greiningu sjúkdómsins 
er um 67 ár. 

• Lífshorfurnar hafa batnað mikið 
en um 26% karla sem greindust með 
krabbamein fyrir fjörutíu árum lifðu 
í fimm ár eða lengur en nú geta um 
66% vænst þess að lifa svo lengi. Því 
fyrr sem sjúkdómurinn greinist, því 
meiri líkur eru á lækningu. Mottumars 

er tákn Krabbameinsfélags Íslands í 
baráttunni gegn krabbameini hjá karl-
mönnum. 

Blái naglinn
Blái naglinn hefur byggt upp sterkar 
stoðir í baráttunni gegn blöðru-
hálskrabbameini og í vitundarvakn-
ingu karlmanna með krabbamein á 
Íslandi. Árið 2012 frumsýndi félagið 
heimildamyndina Blái naglinn sem 
að fjallar um baráttu karlmanns við 
blöðruhálskrabbamein, hvernig hann 
tók því að hafa greinst með þessa 
tegund krabbameins og hvernig 
hann vann úr því. Konur hafa Bleiku 
slaufuna en karlmenn hefur vantar 
einkennandi tákn fyrir baráttu sína 
gegn krabbameini. Blái naglinn er 
orðið það tákn. 
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Ástæður þess að íslenskir kúabændur 
velja kjarnfóðrið frá Bústólpa 

 

Kúafóður Bústólpa er hannað og framleitt fyrir íslenskar aðstæður þar sem þess er gætt í hvívetna að fóðrið uppfylli 
sem best þarfir íslensks búfjár á hverjum tíma. Við framleiðsluna hjá Bústólpa er notuð besta fáanlega tækni sem 
tryggir best varðveislu næringarefnanna, hámörkun kögglagæða og um leið örveru- og sjúkdómaöryggi þar sem allt 
fóður er hitameðhöndlað á síðustu stigum framleiðslunnar áður en það er afhent til bænda. 
 
Hátt innihald af hágæða fiskimjöli, fjölbreytt hráefnaval, sérblönduð steinefni og vítamín fyrir íslenskar aðstæður 
ásamt  háu innihaldi af lífrænu Seleni, framúrskarandi kögglagæði sem henta í sjálfvirk gjafakerfi og hagstætt verð 
eru þeir þættir sem best lýsa kjarnfóðrinu frá Bústólpa. 
 
Við endurnýjun tækjabúnaðar í verksmiðju Bústólpa var þess gætt að velja bestu tækni með tilliti til aukinna 
kögglagæða, örveruöryggis og varðveislu næringarefna í fóðrinu en um leið hámörkun á arðsemi við vinnsluna. 
Nýr vinnslubúnaður og framleiðslutæknin tryggja þannig jöfnun gæða og lægri tilkostnað. 

Sérblönduð steinefni og vítamín sem henta íslenskum aðstæðum 

Allt fóður er hitameðhöndlað á síðustu stigum framleiðslunnar, 

sem eykur örveruöryggi 

Hátt hlutfall af hágæða fiskimjöli sem tryggir hámarksafurðir mjólkurkúa 

Einungis er notað lífrænt Selen í kjarnfóður Bústólpa 

Einungis eru notuð gæða hráefni við framleiðsluna 

Framúrskarandi kögglagæði sem henta sjálfvirkum gjafakerfum 

Besta fáanlega tækni við vinnsluna sem tryggir gæði, nýtingu og varðveislu 

næringarefnanna í fóðrinu 

Skapar fjölda starfa og skilar arði til Íslensks samfélags 

Tryggur aðgangur að hágæða kjarnfóðri og góðri þjónustu á öllum tímum 

Bústólpi er leiðandi í móttöku og vinnslu á íslenskt ræktuðu korni og nýtingu þess 

við kjarnfóðurframleiðslu 

Framleiðsla Bústólpa er vöktuð með virku gæðakerfi á öllum stigum allt frá vali 

hráefna til afhendingar fóðurs til bænda 

Bústólpi leggur tryggum viðskiptavinum sínum til fóðursíló og búnað þeim 

tengdum án endurgjalds 

Bústólpa er annt um íslenskan landbúnað og íslenskt samfélag 

Oddeyrartanga, 600 Akureyri — sími 460 3350 — www.bustolpi.is — bustolpi@bustolpi.is 
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Kúafóður Bústólpa er hannað og framleitt fyrir íslenskar 
aðstæður þar sem þess er gætt í hvívetna að fóðrið 
uppfylli sem best þarfir íslensks búfjár á hverjum tíma. Við 
framleiðsluna hjá Bústólpa er notuð besta fáanlega tækni 
sem tryggir best varðveislu næringarefnanna, hámörkun 
kögglagæða og um leið örveru- og sjúkdómaöryggi 
þar sem allt fóður er hitameðhöndlað á síðustu stigum 
framleiðslunnar áður en það er afhent til bænda.

Hátt innihald af hágæða fiskimjöli, fjölbreytt hráefnaval, 
sérblönduð steinefni og vítamín fyrir íslenskar aðstæður 

ásamt háu innihaldi af lífrænu Seleni, framúrskarandi 
kögglagæði sem henta í sjálfvirk gjafakerfi og hagstætt 
verð eru þeir þættir sem best lýsa kjarnfóðrinu frá Bústólpa.

Við endurnýjun tækjabúnaðar í verksmiðju Bústólpa 
var þess gætt að velja bestu tækni með tilliti til aukinna 
kögglagæða, örveruöryggis og varðveislu næringarefna 
í fóðrinu en um leið hámörkun á arðsemi við vinnsluna.

Nýr vinnslubúnaður og framleiðslutæknin tryggja þannig 
jöfnun gæða og lægri tilkostnað.
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Samsung Prentari Svarthvítur
SL-M3820NDSEE

Upplausn: 1.200x1.200dpi
Prenthraði: Allt að 38 bls./mín.

Fyrsta blaðsíða út: 6,5 sek.
Pappírsbakki:  250 blöð

Kr: 69.900,-

Fyrir atvinnumanninn - hraður, 
hágæða og sparneytinn !

Samsung Fjölnotatæki í lit
SL-C480WSEE

Upplausn: 2400x600 dpi
Hraði: 18 síður á mínútu, 

ca. 14 sek í fyrstu síðu
Pappírsbakki: 150 blöð
TILBOÐ Kr: 49.900,-

Samsung Prentari Svarthvítur
SL-M2026WSEE

Upplausn: 1200 x 1200 dpi 
Prenthraði:  Allt að 20 bls á mínútu

Fyrsta blað:  8,5 sek
Pappírsbakki:  150 blöð

Kr: 17.900,-

Hágæða 
prentarar 
fyrir þarfir 
hvers og 

eins
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Heimur 
útfararstjórans
Í hinum fullkomna heimi eru öll 

dýrin í skóginum vinir og enginn 
gengur á rétt annarra. En því miður 

lifum við ekki í fullkomum heimi – 
við erum stöðugt að setja lög sem skil-
greina hvað má og hvað ekki – skyldur 
manna og rétt. Kennitöluflakk hefur 
verið þjóðaríþrótt Íslendinga í langan 
tíma – að stofna fyrirtæki, taka út úr 
þeim eignir þegar halla fer undan, skilja 
skuldir eftir í búinu og setja setja síðan 
í þrot. Daglega fáum við fréttir af fyr-
irtækjum þar sem ekkert fæst upp í 
kröfur. 

Ekki einkamál
Kennitöluflakk er ekkert einkamál – 
þeir aðilar sem stunda þessa iðju skilja 
eftir sig skuldir sem hafa bein áhrif á 
ríkissjóð, sem fær ekki skatta og gjöld, 
önnur fyrirtæki sem fá ekki greiddar 
útistandandi kröfur og einstaklinga 
sem jafnvel fá ekki laun sín greidd. . 
Eitt gjaldþrot getur hæglega leitt til 
gjaldþrots hjá öðru fyrirtæki. ASÍ 
hefur metið skaðann vegna skattsvika, 
þ.m.t. kennitöluflakks á um 80 millj-
arða króna ári. Þetta er andvirði nýs 
Landspítala, og það á hverju ári. 

Útfararstjórarnir
Sömu aðilar hafa sett tugi fyrirtækja 
í þrot á liðnum árum – þeir stofna 
alltaf ný - oft með hjálp svokallaðra 
útfararstjóra, sem taka að sér að fara í 
stjórn fyrirtækja rétt fyrir þrot þeirra. 
Þeir leiða fyrirtækin yfir móðuna 
miklu og þiggja greiðslu fyrir að fórna 
kennitölu sinni. Eiginlegir eigendur 
eða stjórnendur eru hvítþvegnir þar 
sem kennitala þeirra kemur hvergi ná-
lægt gjaldþrotinu. Fyrir nokkru birtist 
frétt í RÚV þar sem fram kom að 142 
einstaklingar hefðu verið í forsvari fyrir 
fimm eða fleiri fyrirtæki sem farið hafa 
í gjaldþrot. Í sömu frétt var tekið dæmi 

af manni sem hafði stofnað 17 fyrirtæki 
á stuttum tíma. Fyrirtæki mannsins 
skulduðu tugi milljóna í aðflutnings-
gjöld. Í samtali við RUV sagðist sami 
maður gera þetta með vilja, hann ætlaði 
ekki að borga aðflutnignsgjöld, þannig 
gæti hann boðið vörur á lágu verði og 
staðið í samkeppni. 

Þá eru dæmi um að tveir einstak-
lingar hafa stýrt tæplega 50 fyrirtækjum 
í gjaldþrot á nokkrum árum, jafnvel úr 
fangelsi. Skattstjóri segir að það sé glufa 
í lögunum sem verði að stoppa í. Og 
hvað þarf að gera? Það þarf að taka upp 
strangari reglur varðandi hæfi einstak-
linga til að vera í forsvari fyrir félög með 
takmarkaða ábyrgð. Takmörk verði sett 
á nafnabreytingar félaga og sjá verður til 
þess að þeir sem ítrekað gerast sekir um 
kennitöluflakk missi hæfi tímabundið 
til að stofna eða vera í forsvari fyrir 
hlutafélög eða einkahlutafélög. Þetta 
eru engin geimvísindi. Frumvörp mín 
um aðgerðir gegn kennitöluflakki, sem 
ég legg fram á þingi, ásamt fulltrúum 
allra flokka nema Sjálfstæðisflokks, 
miða einmitt að þessu – að stoppa upp 
í gatslitið regluverk. 

Karl Garðarsson
þingmaður Framsóknarflokks

Karl Garðarsson alþingismaður.

Það sem barninu er fyrir bestu hafi forgang
Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna - sem Ísland hefur 
bæði fullgilt og leitt í lög - er 

leiðarljós í öllu starfi Barnaheilla. 
Birtingarmyndir baráttu Barnaheilla 
fyrir mannréttindum barna eru marg-
víslegar - eins og endurspeglaðist fyrir 
skemmstu þegar skorað va á stjórnvöld 

að bregðast strax við athugasemdum 
sem komu fram í skýrslu ríkisend-
urskoðunar um óviðunandi biðtíma 

í geðheilbrigðisþjónustu við börn og 
unglinga. 

Það er skelfilegt til þess að hugsa 
að börn og unglingar sem glíma við 
geðheilsuvanda fái ekki þá aðstoð sem 
þau þurfa svo nauðsynlega á að halda 
um leið og vandans verður vart. Af-
leiðingar þessa sinnuleysis geta verið 

bæði þungbærar og langvarandi. Því 
verður því að linna strax!

Friðhelgi barna á  
samfélagsmiðlum
Mikilvægi þess að virða rétt barna til 
friðhelgi þegar kemur að myndbirtingu 
af þeim á samfélagsmiðlum og á netinu 

almennt, hefur vakið athygli Barna-
heilla. Fjáröflunarátaki Barnaheilla, 
„Út að borða fyrir börnin,“ hófst um 
miðjan febrúar og stendur fram í 
miðjan mars. Þar er fólk hvatt til að 
fara út að borða með börnunum og 
styðja í leiðinni við verkefni sem snúa 
að vernd barna gegn ofbeldi. 

ASÍ - réttindabarátta þeirra 
lægstlaunuðu í heila öld
Alþýðusamband Íslands verður 

aldargamalt 12. mars nk. 
Áhugaverðar sýningar verða 

í tilefni af afmælinu, m.a. afar metn-
aðarfullt ljósmyndasýning í Þjóðminja-
safn Íslands sem er hafin og stendur 
til 22. maí nk. sem nefnist Vinnandi 
fólk. Birtu er brugðið á það hvernig 
aðstaða og aðbúnaður vinnandi fólks 
á Íslandi hefur breyst frá stofnun ASÍ. 
Sýningin er vitnisburður um fram-
þróun hjá vinnandi fólki á mörgum 
sviðum á síðustu hundrað árum. 
Máttur ljósmyndarinnar sem miðlun-
artækis er magnaður, hún sýnir okkur 
veruleikann eins og hann var svart á 
hvítu. Myndlistagersemar úr safneign 
Listasafns ASÍ verða sýndar á mynd-
listarsýningu sem verða til sýnis fram 
til 3. apríl nk. 

Í stórfenglegri listaverkagjöf Ragnars 
Jónssonar í Smára til Alþýðusambands 
Íslands, sem varð kveikjan að stofnun 
Listasafn ASÍ 1961, eru mörg af þekkt-
ustu myndverkum tuttugustu aldar 
eftir nokkra fremstu listamenn þjóðar-
innar: Ásgrím Jónsson, Jón Stefánsson, 
Jóhannes Sveinsson Kjarval og Svavar 
Guðnason. Á sýningunni: GERSEMAR 
úr safneign Listasafns ASÍ verða verk 
eftir ofangreinda listamenn sýnd í 
bland við aðrar og minna þekktar 
perlur úr safneigninni sem kallast á 
við verk gömlu meistaranna á marg-
breytilegan hátt. 

Öflugasta félagshreyfing 
þjóðarinnar
Verkalýðshreyfingin er ein öflugasta 
félagshreyfing þjóðarinnar. Flestir vita 
af hreyfingunni, margir njóta þjón-
ustu hennar, sýna skilning á hlutverki 
hennar en þeir eru líklega fleiri sem 
gera sér ekki grein fyrir hversu stórt 
hlutverk hennar er í sögu þjóðarinnar 
síðustu 100 árin. Þess vegna er mik-

ilvægt að rifja upp söguna og vekja 
athygli á framlagi verkalýðshreyfingar-
innar til mótunar íslensks samfélags. 
Þann 12. mars nk. verða 100 ár liðin 
frá því að 20 einstaklingar frá sjö verka-
lýðsfélögum bundust samtökum til að 
efla samtakamátt sinn í baráttunni fyrir 
bættum kjörum og Alþýðusambandið 
varð til. Á fyrstu árum hreyfingarinnar 
snérust baráttumálin um að verkafólk 
fengi greitt fyrir vinnu í peningum, 
um hvíldartíma og mannsæmandi 
mannabústaði. Alla tíð síðan hafa 
réttindamál af ýmsum toga einkennt 
starf verkalýðshreyfingarinnar og er 
nú svo komið að réttindi og aðbún-
aður íslensks launafólks er með því 
allra besta sem þekkist í heiminum. 
Má þar nefna veikinda- og orlofsrétt, 
sjúkrasjóði og lífeyrisréttindi. Það má 
þó ekki sofna á verðinum því stöðugt 
þurfa stéttarfélögin að verja það sem 
hefur áunnist auk þess að sækja fram 
til frekari sigra. 

Tónlistarviðburðir
Tónlist hefur leikið stórt hlutverk 
í verkalýðshreyfingunni alla tíð og 
tónlist verður einkennandi í afmæl-
isfagnaði ASÍ. Boðið verður til tónleika 

á fjórum stöðum á landinu 12. mars 
nk. þar sem ungir og ferskir listamenn 
stíga á svið í bland við eldri og reyndari. 
Fjölskylduskemmtun verður í Hörpu 
kl. 14.00 þar sem boðið verður upp á 
tónleika með Páli Óskari og Úlfi Úlfi 
í Norðurljósasalnum. Auk þess setur 
tvíeykið magnaða, Hundur í óskilum, 
upp stutta leiksýningu í Kaldalóni þar 
sem farið verður yfir athyglisverða 
hluti úr 100 ára sögu verkalýðshreyf-
ingarinnar. Kl. 17: 30 blæs Lúðrasveit 
verkalýðsins svo til tónleika í Kalda-
lóni. ASÍ býður svo gestum Hörpu-
nnar upp á afmælisköku, kaffi og djús 
í tilefni aldarafmælisins. Frítt er á alla 
þessa viðburði. Um kvöldið koma fram 
frábærir listamenn. 

Á Akureyri verður ljósmyndasýn-
ing og tónleikar í menningarhúsinu 
með mörgum þekktu tónlistarfólki; 
á Ísafirði er ljósmyndasýning og tón-
leikar í Edinborgarhúsinu á Ísafirði; á 
Neskaupstað verður ljósmyndasýning 
og tónleikar í Egilsbúð. 

Síðast en ekki síst var efnt til 
samkeppni meðal nemenda 10. bekkjar 
grunnskólanna sem ber heitið „ASÍ 
100 ÁRA - Réttindabarátta í heila 
öld.“ Markmiðið með keppninni var 
að hvetja til umræðna og auka skilning 
unglinga á ýmsum lykilatriðum í hund-
rað ára sögu verkalýðshreyfingarinnar. 
Hverju hefur baráttan skilað? Hvernig 
hafa aðstæður fólks á heimili og í vinnu 
breyst á heilli öld? Hver er þáttur verka-
lýðshreyfingarinnar í þeirri breytingu? 
Þau tíu verkefni sem þykja skara fram 
úr fá vegleg verðlaun sem afhent verða 
í Hörpu og sýnd á afmælishátíðinni. 

Forseti asÍ, Gylfi arnbjörnsson. 14 
hafa gengt embættinu en fyrsti for-
seti asÍ var Ottó N. Þorláksson.



Mest seldu ofnar 
á Norðurlöndum

10 ára ábyrgð

Hjá okkur eru ofnar hitamál

Við bjóðum upp á ofnastýringar frá IMI Hydronic 
en þeir hafa stýrt hitamálum landsmanna í áratugi 
með góðri reynslu.

Með allt á 
hreinu í 95 ár
Dragháls 14 - 16

110 Reykjavík

Sími 4 12 12 00

Fax 4 12 12 01

Velkomin á nýja heimasíðu, www.isleifur.is
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Búnaðarþing: 

Hlédís Sveinsdóttir frá Fossi í 
Staðarsveit hlaut hvatningarverðlaun
Búnaðarþing 2016 var sett 28. 

febrúar sl. í Hörpu. Guðlaug 
Elísabet Ólafsdóttir leikkona 

og bóndi á Mýrum við Hornafjörð 
stýrði athöfninni í Hörpu og stúlkur 
í Graduale-kórnum sungu nokkur lög 
og bóndinn Svavar Pétur Eysteinsson, 
Prins Póló, flutti nokkra af sínum 
þekktustu slögurum. Í tengslum við 
Búnaðarþing var var landbúnaðar- og 
matarhátíð slegið upp þar sem gestum 
gafst kostur á að kynna sér úrval ís-
lenskra búvara hjá nokkrum úrvinnslu-
fyrirtækjum bænda og skoða búvélar 
innan- sem utandyra. 

Sindri Sigurgeirsson, formaður BÍ, 
flutti setningarræðu sem eðlilega fjall-
aði að stórum hluta um nýjan búvöru-
samning. Sigurður Ingi Jóhannsson, 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, 
ávarpaði gesti og afhenti hvatningar-
verðlaun Bændasamtaka Íslands og 
landbúnaðarverðlaunin en þau hlutu 
annars vegar sauðfjárbúið Hríshóll í 
Reykhólasveit og hins vegar bændurnir 
á Stóru-Tjörnum í Ljósavatnsskarði í 
Þingeyjarsveit. 

Hlédís Sveinsdóttir athafnakona 
frá Fossi í Staðarsveit á Snæfellsnesi 
hlaut Hvatningarverðlaun BÍ. Hún 
hefur um árabil stuðlað að marg-
víslegu frumkvöðlastarfi sem hefur 
nýst landbúnaðinum umtalsvert, s.s. 
Kindur.is, skipulagningu matarmark-
aða og undirbúning Sauðamessu í 
Borgarnesi. Samtök ungra bænda 
hlutu einnig hvatningarverðlaun fyrir 
verkefnið „Ungur bóndi á Snapchat. “ 

Bændurnir á skorholti í Hvalfjarðarsveit, þau Helga rúna Þorleifsdóttir og 
Baldvin Björnsson. Þeim á vinstri hönd er Ólafur Þorsteinn Gunnarsson, bóndi 
á Giljum í mýrdal.

Dalaostar kynntu starfsemi sína á Búnaðarþingi. Á innfeldu myndinni er 
auður, einn ostanna.

Kristín Kristjánsdóttir í Bakkakoti og Erna Elvarsdóttir í Brekkum. Veerulega 
gaman og virðingarvert að sjá þegar konur klæðast þjóðlegum fötum af 
þessu tilefni.

Ásmundur Einar Daðason þingmaður Norðvesturkjördæmis og Vigdís Hauks-
dóttir þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður.

Hádegishressing var fyrir setningu Búnaðarþings í boði bænda.

sindri sigurgeirsson formaður 
Bændasamtaka Íslands ávarpar 
þingið.

Hvatningarverðlaun BÍ. Hlédís sveinsdóttir og fulltrúar samtaka ungra bænda, Einar Elínarson og Bjarni rúnarsson, 
á sviði ásamt formanni BÍ.

Fyrir utan Hörpu var grillvagn sauðfjárbænda, hamborgarabíllinn Tuddinn 
ásamt dráttarvélum og öðrum tækjabúnaði sem bændur nota í sínum störfum. 
Innandyra mátti m.a. sjá þessa forláta mC-Cormick dráttarvél frá Kraftvélum.



910.  mars 2016

Fyrirtæki af Vestur-
landi áberandi á 
matarmarkaði Búrsins
Matarmarkaður Búrsins var 

haldinn 5. og 6. mars sl. í 
í Hörpu. Þetta var í tíunda 

skiptið sem þessi matarmarkaðshátíð 
er haldin á Íslandi. Samhliða fór fram 

úrslitakeppni Food and fun-kokka-
keppninnar, í Norðuljósasal Hörpu. 
Hátt í 50 aðilar kynntu vörur sínar á 
matarmarkaðnum, bændur, sjómenn 
og smáframleiðendur. Meðal þátttak-

enda í ár var sauðfjárbúið Ytra-Hólmi, 
sem koma með ýmislegt góðgæti eins 
og grafið ærkjöt, tvíreykt hangikjöt, 
ærhakk, bjúgu, saltað hrossakjöt, 
marinerað hrossafille og marineraða 
lambaframparta. Bændurnir á Bjart-
eyjarsandi koma með góðgæti úr 
eigin framleiðslu og barnamaturinn 
frá Rakel Garðarsdóttur og Hrefnu 
Sætran var á svæðinu. 

Erpstaðir í Dölum voru með mjólk-
urvörur; ís, konfekt og aðrar krásir og 
sveitamarkaðurinn Ljómlind í Borg-
arnesi var með með nautakjöt, grafið 
ærfille og mýmargt fleira. Félag kjöt-
iðnaðarmanna var með lifrarkæfus-
makk en þar fengu mataráhugamenn 
tækifæri til að velja bestu lifrarkæfu 
ársins. Utan við Hörpu var boðið upp 
á hamborgara sem gerðir voru úr kjöti 
af holdanautgripum – sem eru að öllu 
leyti grasfóðraðir. sveitamarkaðurinn Ljómalind bauð upp á fjölmargt góðgæti. Vestfjarðamolar smakkast vel.

rjómabúið Erpsstaðir kynnti sína framleiðslu.

Borgarfjörður hefur sinn sjarma alla ársfjórðungana
Snævi þakin fjöll, íshröng við 

Borgarfjarðarbrúna, Hafnarfjall 
í aðeins tveimur vindstigum og 

fjær blasir drottningin Baula við. Í 
Borgarnesi koma ferðamenn við og 
erlendir ferðamenn eru nú á ferðinni 

allan ársins hring. Einhverjir þeirra 
eru eflaust á leið upp á Langjökul og 
velja sér vonandi færa vegi ef þeir 
eru einir á ferð, jafnvel þótt einhver 
bílaleigan hafi skotið undir þá góðum 
jeppa. 

Baula.

Hafnarfjall.

snævi þakin fjöll, séð til suðurs.

Borgarnes.

Íshröngl við Borgarfjarðarbrúna  sem Hvítá hefur rutt af sér.

Ólafur pái
Ungmennafélagið Ólafur 

pái er í Laxárdal, stofnað 
1909. Það er aðili að Ung-

mennasambandi Dalamanna og 
norður Breiðfirðinga sem stofnað 
var árið 1918. 

Ólafur pái Höskuldsson sem var 
uppi á 10. Öld, var sonur Hösk-
uldar Dala-Kollssonar stórbónda 
og höfðingja á Höskuldsstöðum í 
Laxárdal í Dalasýslu og ambáttar 
hans, Melkorku Mýrkjartansdóttur, 
konungsdóttir frá Írlandi. Melkorka 
neitaði að tala og héldu menn að 
hún væri mállaus, en þegar Ólafur 
var nokkurra ára kom faðir hans að 
þeim þar sem Melkorka sagði syni 
sínum sögur í hvammi fyrir neðan 
bæjarhólinn. Ólafur var látinn heita 
eftir Ólafi feilan bónda í Hvammi í 
Hvammssveit, en hann var móður-
bróðir Höskuldar og dó skömmu 
áður en Ólafur pái fæddist. Frá 7 
ára aldri var hann í fóstri hjá Þórði 
godda á Goddastöðum í Laxárdal og 
mannaðist vel. Ólafur pái var skart-
maður mikill þegar hann óx úr grasi 
og var það orsök viðurnefnisins, sem 
Höskuldur faðir hans gaf honum. 
Hálfbræður hans voru Þorleikur og 
Bárður og hálfsystir hans var Hall-
gerður langbrók og var hann því 
mágur Gunnars á Hlíðarenda. 
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Við leggjum metnað okkar í að bjóða
aðeins fyrsta flokks búnað og þjónustu

Yanmar vélar eru góður valkostur
þegar kemur að nýsmíði eða endurnýjun
á vélbúnaði í skipum og bátum.
 

Eyðslugrannar og hagkvæmar í rekstri.

Rótarýdagurinn í Borgarfirði 
hafði yfirskriftina fjölmenning
Rótarýklúbbar landsins héldu 

upp á Rótarýdaginn sem 
haldinn var haldinn um allt 

land 27. febrúar sl. Rótarýklúbbur 
Borgarness hélt upp á daginn með 
í samvinnu við háskólann á Bifröst, 
hótelið og nemendafélagið ásamt 
Andrómetum sem sáu um bingó fyrir 
börnin á meðan á dagskrá stóð. Yfir-
skriftin var fjölmenning og kynntu 
skiptinemar við háskólann frá sex 
mismunandi þjóðlöndum sín heima-
lönd fyrir gestum og gangandi. 

Forseti Rótarýklúbbs Borg-
arness, Birna G. Konráðsdóttir setti 
samkomuna og vitnaði í skáldið frá 
Fagraskógi, Davíð Stefánsson, og ljóð 
hans um konuna sem kyndir ofninn. 
Enn í kvæðinu segir að kona þessi fari 
að engu óð, sé öllum mönnum góð 
og vinni verk sín hljóð. Sagði Birna 
að þessar hendingar minntu hana á 
Rótarýhreyfinguna og verk hennar 
sem nú væru gerð sýnilegri með 
Rótarýdeginum. Magnús B. Jónsson 
umdæmisstjóri og félagi í Rótrýklúbbi 
Borgarness ávarpaði einnig gesti og 
nefndi í sinni tölu uppruna hreyf-

ingarinnar, hvernig hljóð varð að 
tákni og að hið sama gilti um Rótarý 
og lífverur að sífelldar endurnýjunar 
væri þörf. 

Rektor háskólans á Bifröst, Vil-
hjálmur Egilsson, sagði meðal annars 
að menn ættu að vera heimsborgarar 
en sveitamenn í senn. Í samfélagi eins 

og Bifröst þar sem fulltrúar margra 
þjóða kæmu saman til að mennta sig 
væri slíkt vel gerlegt og allir hefðu 
gagn af. Nemendur í tónlistarskóla 
Borgarfjarðar léku fyrir gesti á milli 
þess sem kíkt var á kynningar skipt-
inemanna, farið í vöfflukaffi eða húsa-
kynni Bifrastar skoðuð. 

Gestir nutu þess að hlýða á tónlistarflutning inn á milli þess sem hlýtt var á 
kynningar skiptinema á Bifröst á þjóðlöndum sínum. Fremst situr magnús B. 
Jónsson, umdæmisstjóri rótarýhreyfingarinnar á Íslandi.

allir þátttakendur fengu rós og viðkenningarskjal í þakklætisskyni frá rótarý-
klúbbi Borgarness, þar á meðal þessar dömur sem spiluðu fjórhent á píanó. 

Tælenski básinn var mjög skrautlegur með alla sína útskornu ávexti. Þessar 
ungu dömur klæddust þjóðbúningi Tælands í tilefni dagsins.

Stórskemmtilegar 
söngbúðir í Borg-
arnesi fyrir konur
Stórskemmtilegar söngbúðir eru 

framundan helgina 12. mars til 
13. mars nk. með djasssöng-

konunni Kristjönu Stefánsdóttur og 
Zsuzsönnu Budai. Söngbúðirnar verða 
í Hjálmakletti í Borgarnesi. Öllum 
syngjandi konum er velkomið að taka 
þátt og ekki er skilyrði að hafa æft söng. 
Á efnisskránni eru hress og skemmtileg 
lög úr öllum áttum en gleði og kraftur 
einkenna hópinn og láta engan ósnort-
inn. 

Þátttakendur munu læra og æfa söng 
undir stjórn Kristjönu Stefánsdóttur 
og Zsuzsönu Budai kórstjórnanda 
Freyjukórsins. Undirbúningur er í 
hámarki en stjórn Syngjandi kvenna 
annast undirbúning. Freyjukórinn í 
Borgarfirði stofnaði fyrst til þessa at-
burðar í mars árið 2012. Strax á fyrsta 
ári var þátttaka mjög góð og konur úr 
öllum áttum streymdu að. Allt bendir 
til þess að þátttaka verði einnig mjög 

góð í ár. Skráning er þegar hafin á 
vefnum: vefurinn.is/freyjur. Mark-
miðið er að efla sönggleði, þjálfa og 
hvetja konur til þátttöku í söngstarfi. 
Söngbúðirnar eru opnar öllum konum; 
ungum og öldnum, sem áhuga hafa á 
söng og það er ekki skilyrði að hafa 
tekið þátt í kórastarfi. 

Meðal laga sem æfð verða eru: 
Perfect – Fairground Attraction, The 
tide is high, Stairway to heaven, Boy 
from New York City, Rolling in the 
deep, Irish blessing, Líttu sérhvert 
sólarlag, Eitthvað undarlegt, Hudson 
bay, Umvafinn englum, svo eitthvað 
sé nefnt. 

Mikil samstaða og gleði hefur skap-
ast milli þátttakenda og krafturinn 
engu líkur. Söngbúðirnar enda með 
tónleikum í Hjálmakletti í Borgarnesi. 
Síðan eru tónleikar í Grundarfirði 
miðvikudagskvöldið 16. mars og til 
Hólmavíkur laugardaginn 19. mars. 

Áhugasamar konur í söngbúðum í Hjálmakletti í menntaskóla Borgarfjarðar 
2015.



Óskum  
Alþýðusambandi Íslands  

til hamingju með  
100 ára afmælið

Snæfellsbær



Kaffihúsið og veitingastaðurinn Kaffi Sif á Hellisandi er til sölu
Húsið er 1• 05,3 fm steinsteypt, nýlega einangrað og klætt að utan

Veitin• gastaðurinn er í fullum rekstri og hefur verið í  
stöðugum vexti undanfarin ár

Eldhú• sið og veitingasalurinn er vel búinn öllum  
viðurkenndum tækjum og tólum til veitingareksturs

Stó• r og vönduð verönd er með húsinu til suðurs og vesturs  
með frábæru útsýni yfir hafið og til Snæfellsjökuls

 

Kaffi Sif er vinsæll viðkomustaður ferðamanna á Snæfellsnesi

Afhending getur orðið fljótlega, en skipti á húsnæði á  
höfuðborgarsvæðinu eru möguleg

Nánari upplýsingar eru gefnar í síma 820-3430 (Sif)

Tilboð óskast í eignina og sendist á sifs61@gmail.com

Kaffihús á Hellisandi til sölu
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Miðási 12 - 700 Egilsstöðum - S: 470-1700
www.msv.is - msv@msv.is

Myllan stál og vélar
er þjónustu- og framleiðslufyrirtæki á sviði 
málmiðnaðar og vélaviðgerða. Fyrirtækið 

hefur m.a. hannað og framleitt skreiðastaflara 
ásamt ýmsu tengdu landbúnaði.

Skreiðastaflari

Upptekt á túrbínu við Fljótsdalsstöð

Smíði á brunastiga fyrir Minjavernd
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Sementsreiturinn á Akranesi 
loks í deiliskipulagsferli
ASK arkitektum í Reykja-

vík hefur verið falið að 
deiliskipuleggja svonefndan 

Sementsreit á Akranesi samkvæmt 
samningi sem Regína Ásvaldsdóttir 
bæjarstjóri og Páll Gunnlaugsson arki-
tekt hafa undirritað. Stefnt er að því 
að ljúka öllu skipulagsferlinu fyrir lok 
árs 2016 en skipulagið tekur aðallega 
til athafnasvæðis Sementsverksmiðj-
unnar. Akraneskaupstaður tók við 
svæðinu í árslok 2013 og ætlar að nýta 
það fyrir íbúðabyggð og þjónustu auk 
hafntengdrar starfsemi. 

Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri 
Akraneskaupstaðar segir þetta mjög 
stórt verkefni, enda skipulagssvæðið 
alls um 75 þúsund fermetrar. „Sem-
entsreiturinn sjálfur er 55 þúsund 
fermetrar og svo nær skipulagið yfir 
Faxabrautina meðfram honum og 
einnig yfir hluta hafnarsvæðisins. 
Ásýnd strandlengjunnar á Akranesi 
mun taka miklum breytingum með 
uppbyggingunni þarna,“ segir bæj-
arstjóri. 

Páll Gunnlaugsson arkitekt segir 
verkefnið áhugavert og óvenjulegt í 

ýmsum skilningi. „Hönnunarreitur-
inn er á sögulegu svæði og þar er eitt 
helsta kennileiti Akraness. Það er 
tímanna tákn að leggja niður verk-
smiðju miðsvæðis í bæjarsamfélagi 
og skipuleggja landið til annarra nota. 
Akraneskaupstaður sýnir hér mikinn 
metnað fyrir sína hönd og íbúanna og 
fyrir okkur hönnuðina er verkefnið 
bæði ögrandi og spennandi,“ segir 
Páll. 

Efnt var til opins íbúafundar í árs-
byrjun 2014 um framtíðarnýtingu 
Sementsreitsins og bæjarráð skipaði 

starfshóp til að fjalla um framhaldið. 
Mikill áhugi hefur verið meðal Skaga-
manna um að þetta svæði öðlist aftur 
líf. Óskað var eftir rammatillögum 
að skipulagi reitsins frá þremur arki-
tektastofum, ASK arkitektum, Kanon 
arkitektum og Landmótun, og tillögur 
þeirra voru kynntar íbúum á fundi í 
október 2015. Starfshópurinn ákvað í 
desember að semja við ASK arkitekta 
um að ljúka deiliskipulagsvinnunni. 
Verkefnið verður unnið í nánu sam-
ráði við Faxaflóahafnir, enda er hluti 
skipulagssvæðisins í eigu þeirra. 

afmörkun deiliskipulagssvæðisins.

Brúin til framtíðar
- markmið í fjármálum Borgarbyggðar

Tillaga um markmið í fjármálum 
á grundvelli skýrslu KPMG 
„Brúin til framtíðar“ var lögð 

fram í sveitarstjórn Borgarbyggðar 
sl. haust. Björn Bjarki Þorsteinsson, 
forseti sveitarstjórnar Borgarbyggðst, 
lagði fram svohljóðandi tillögu f.h. 
meirihluta sveitarstjórnar; „Sveitar-
stjórn samþykkir eftirfarandi tillögu 
á grundvelli skýrslu KPMG „Brúin 
til framtíðar í fjármálum“ sem kynnt 
var fyrir sveitarstjórnarfulltrúum 4. 
júní 2015. Lagt er til að unnið verði 
að eftirfarandi markmiðum í fjórum 
meginþáttum í starfsemi Borgar-
byggðar: Sveitarstjórn Borgarbyggðar 
hefur staðfest aðgerðaráætlun varð-
andi rekstur og rekstrarforsendur til 
næstu ára. Aðgerðaráætlunin er unnin 
í samstarfi við ráðgjafavið KPMG og 
hefur fengið heitið Brúin til framtíðar. 
Í áætluninni eru sett fram metnað-
arfull markmið sem unnið verður 
hörðum höndum við að ná. Haustið 
2014 hófust aðgerðir varðandi hag-
ræðingu í rekstri Borgarbyggðar og um 
síðustu áramót urðu allnokkrar hækk-
anir á álögðum gjöldum. Til að koma í 
veg fyrir frekari skatta- og gjaldskrár-
hækkanir og ekki síður til að ná fram 
ásættanlegri framlegð frá rekstri er 
farið í þessar viðamiklu aðgerðir nú. 
Eitt að höfuðmarkmiðum vinnunnar 
sem nú er hafin er að nýta aukna fram-
legð frá rekstri til þess að styðja enn 
frekar við það faglega starf sem unnið 
er í stofnunum Borgarbyggðar, það 
er vilji sveitarstjórnar að betur verði 
stutt við það góða starfsfólk sem starfs-
skyldum sinnir fyrir sveitarfélagið, í 
skólum og stofnunum. Fasteignum, 
götum, gangstéttum og öðrum mann-
virkjum þarf að halda betur við en gert 
hefur verið undanfarin ár, það er trú 
okkar að með aðgerðarplaninu Brúin 
til framtíðar muni okkur auðnast að 
geta aukið fjármagn til viðhalds sem 

og fjárfestinga til framtíðar án þess að 
skuldir og skuldahlutfall aukist. Það 
er á margan hátt bjart yfir í Borgar-
byggð, fjöldi atvinnutækifæra er í boði 
og allnokkrar fjárfestingar í farvatn-
inu, Brúin til framtíðar er innlegg í 
þá kröftugu vinnu sem í gangi er, við 
viljum efla innviðina og gera þá starfs-
semi sem sveitarfélagið stendur fyrir 
enn betra með því góða fólki sem hjá 
Borgarbyggð starfar.“
• Aukin framlegð. Framlegð verði bætt 

um allt að 200 milljónir króna miðað 
við árið 2014. Það markmið náist í 
síðasta lagi á árinu 2017. 

• Fjárflæði milli A hluta yfir í B hluta. 
B hluta starfsemi verði sjálfbær og 
framlög til B hluta vel rökstudd. 

• Fjárfestingar til framtíðar. Hægt verði 
að fjárfesta fyrir allt að 200 milljónir 
króna á ári að meðaltali án hækkunar 
skuldahlutfalls. 

• Sala eigna og endurskipulagn-
ing skulda. Samsetning skulda 
endurspegli samsetningu eigna og 
greiðslugetu. Farið verði í innlausn 
eigna fyrir allt að 500 milljónir króna 
til lækkunar skulda og fjárfestinga. 

Markmiðin leggja grunn 
að bættri fjárhagsstöðu
Í greinargerð með tillögunni segir m.a. 
; KPMG hefur í samstarfi við sveit-
arstjóra unnið að markmiðssetningu 
og framtíðarsýn í fjármálum Borgar-

byggðar. Sett eru fram skýr markmið 
í fjórum meginþáttum í starfsemi 
sveitarfélagsins. Markmiðin eru sett 
fram til að vega upp mismun á nú-
verandi stöðu og viðunandi stöðu til 
framtíðar ásamt því að vera grunnur 
að áætlunum fyrir árin 2016 til 2019 
hið minnsta. Markmiðin leggja grunn 
að aðgerðum sem munu bæta fjárhags-
stöðu Borgarbyggðar á komandi árum 
umfram núverandi áætlanir. Tillögur 
um sölu eigna og breytingar í rekstri og 
skipulagi fræðslumála eru hluti af að-
gerðaráætlun sem áfram verður unnið 
að á árinu í öðrum málaflokkum til 
að ná fram framangreindum mark-
miðum. Tillagan var samþykkt og 
hefur Eiríkur Ólafsson, starfandi 
sveitarstjóri, undirritað „Brúna til 
framtíðar.“

Nýr meirihluti sveitarstjórnar hefur 
auglýst eftir umsóknum um stöðu 
sveitarstjóra en starfssvið hans er 
daglegur rekstur sveitarfélagsins og 
ábyrgð á framkvæmd ákvarðana sveit-
arstjórnar; yfirumsjón með skipulagi 
og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins 
og mannauðsmálum; náið samstarf við 
sveitarstjórn, undirbúningur og upp-
lýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar 
og byggðarráðs og sveitarstjóri gæti 
hagsmuna sveitarfélagsins út á við og 
annist samskipti við íbúa, stofnanir, 
samtök og fyrirtæki. Umsóknarfrestur 
rann út 7. mars sl. 

Gamla Hvítárbrúin tengtist ekki markmiðum í fjármálum Borgarbyggðar þó 
um brú sé að ræða, og alls ekki brú til framtíðar.



Veit á vandaða lausn
Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16 

Opið mán - fös 8:30 - 17:00
Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is

ÖFLUGT PAR FRÁ ELECTROLUX
Þvottavél og þurrkari fyrir smærri ferðaþjónustur, fyrirtæki og stærri heimili.

8kg þvottavél og þurrkari, sem eru 
helmingi fljótari að þvo og þurrka þvott 
en almennar heimilisvélar.

Þvottavélin býður uppá fjölda þvottakerfa, 
þar á meðal þvottakerfi fyrir moppur  
og sótthreinsandi þvottakerfi.

Þreföld ending miðað við  
almennar heimilisvélar.

Gæðavélar á hagstæðu verði.

Mikill orkusparnaður felst í nýju myPRO línunni frá Electrolux.
Einfalt reikningsdæmi - þvottavélin getur borgað sig upp
á skömmum tíma.

Fastus býður upp á vandað lín s.s. handklæði,  
þvottastykki og baðmottur, vönduð 250 þráða  
sængur- og koddaver fyrir hótel, ferðaþjónustur  
og heilbrigðisstofnanir á sanngjörnu verði

MJÚKT OG HREINT
FYRIR GÓÐA GESTI

Hafðu samband  
 í síma 580 3900.  
Sölufólk okkar 
aðstoðar þig  
með ánægju.
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Samstarfssáttmáli Samfylkingar og 
Sjálfstæðisflokks í Borgarbyggð
Borgarbyggð framtíðar verður 

leiðarstefið í samstarfi þeirra 
tveggja stjórnmálaflokka sem 

koma að þessum sáttmála, þ. e. Sam-
fylkingar og Sjálfstæðisflokks, og 
verður kappkostað að innleiða í rík-
ara mæli langtímahugsun með skýrum 
markmiðum og framtíðarsýn. Til þess 
að slík vinna öðlist gildi vill meirihluti 
sveitarstjórnar Borgarbyggðar leita 
eftir frumkvæði og þátttöku íbúa í 
stefnumótun sveitarfélagsins. Því verða 
gildi á borð við samvinnu, auðmýkt og 
traust höfð að leiðarljósi. Forseti sveit-
arstjórnar er Björn Bjarki Þorsteinsson 
Sjálfstæðisflokki en formaður byggð-
arráðs Geirlaug Jóhannsdóttir Sam-
fylkingu. Til þess að ná þessu mark-
miði verður m.a. stefnt að eftirfarandi 
markmiðum; 
• Unnin verði upplýsinga- og lýðræðis-

stefna fyrir samfélagið. 
• Ný gagnvirk heimasíða verði opnuð 

á vormánuðum. Fólki af erlendum 
uppruna verði auðveldað að sækja 
sér upplýsingar á henni. 

• Fundargerðir verði ýtarlegri og fylgi-
gögn þeirra gerð aðgengileg á heima-
síðu. 

• Borgarbyggð er stór vinnustaður, 
mannauðsmál og mannauðsstjórnun 
fái aukið vægi í stjórnsýslu sveitarfé-
lagsins. 

• Unnið verði að eflingu innviða sam-
félagsins með jákvæðni að leiðarljósi. 

• Mikilvægt er að aðhalds verði gætt 
í rekstri og hagræðingaraðgerðum 
verði framhaldið. Áfram verði unnið 
markvisst samkvæmt þeim „vörðum“ 
sem settar voru inn í aðgerðaráætl-
unina „Brúin til framtíðar.“

• Unnin verði greining á arðsemi og 
markmiði með eignarhaldi á hlut 
Borgarbyggðar í Orkuveitu Reykja-
víkur með hugsanlega innlausn eigna 
í huga. Skal þeirri greiningu verða 
lokið í september 2016. 

• Ný skólastefna Borgarbyggðar verði 
kláruð. 

• Áfram verður unnið að endur-
skipulagningu á Grunnskóla Borg-
arfjarðar með það að leiðarljósi að 
nýta fjármuni sem best, gæði kennslu 
og þjónusta við nemendur verði sem 
best og í sátt við íbúa. 

• Unnið verði áfram að því að bæta 
aðstöðu starfsfólks og leikskólabarna 
á Hnoðrabóli, horft verði til þess að 

leikskólinn færist að Kleppjárns-
reykjum sem fyrst, undirbúningur 
verði unninn í samstarfi við starfsfólk 
og foreldra. 

• Á Hvanneyri verði áfram unnið að 
hagræðingu í rekstri skóla, í samstarfi 
við starfsfólk, foreldrasamfélagið og 
aðra hagsmunaaðila. Skoðað verði 
með mögulega samþættingu stjórn-
unar og húsakosts. 

• Áfram verði unnið að undirbúningi 
á endurbótum og viðbyggingu við 
Grunnskólann í Borgarnesi. 

• Sumarlokun leikskóla verði stytt í 
tvær vikur, unnið verði að útfærslu 
í samstarfi fræðslunefndar og for-
stöðumanna leikskólanna. 

• Unnið að útgáfu Frístundakorts til 
barna og unglinga í Borgarbyggð. 

• Stutt verði við framkvæmd á Ung-
lingalandsmóti UMFÍ í Borgarbyggð 
2016. 

• Gengið verði frá skipan í ungmenna-
ráð og hlutverk þess eflt. 

• Öflugt safnastarf er í Borgarbyggð og 
áfram verði stutt við það eftir föngum, 
menningarstefnu Borgarbyggðar 
verði fylgt við mögulegt endurmat á 
safnastarfsemi sveitarfélagsins. 

• Unnið verði að því að auka nýtingu 
á menningarhúsinu Hjálmakletti. 

• Borgarbyggð stefni í fremstu röð í 
umhverfis- og sorpmálum, mikil-
vægt er að vinna að því með íbúum 
og auka þar með virkni hvað varðar 
umhverfisvitund alla. 

• Unnið verði að uppbyggingu ferða-
mannastaða í samvinnu við land-
eigendur og aðra hagsmunaaðila sem 
og ríkisvaldið. 

• Rammaskipulag varðandi nýtingu á 
Kárastaðalandi og Hamarslandi verði 
unnið á næstu 2 árum. 

• Hugað verði að fjölgun lóða í sveitar-
félaginu, íbúaþróun hefur verið já-
kvæð undanfarið ár og þarf lóða-
framboð að vera í takt við þá þróun. 

• Heildarskipulag fyrir miðsvæði 

Borgarness verði unnið, hugað verði 
að umferðaröryggi samhliða þeirri 
vinnu. 

• Þrýst verði enn og aftur á Vega-
gerðina um að undirgöng verði gerð 
á móts við leikskólann Klettaborg, 
samhliða því verði horft til umferð-
aröryggis við þjóðveg 1 í gegnum 
Borgarnes. 

• Þrýst verði á Vegagerðina um endur-
bætur í vegamálum, vegalengdir 
eru miklar í Borgarbyggð og víða er 
óviðunandi staða í vegamálum.

• Borgarbyggð verði virkur þátttak-
andi í ljósleiðaramálum og ljós-
leiðaravæðingu landsins alls, líkt og í 
vegamálum er óviðunandi staða hvað 
varðar nettengingar víða í sveitarfé-
laginu.

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com

Körfubolti: 

Skallagrímur 
deildarmeistari í 
1. deild kvenna
Skallagrímur tók stórt skref í 

átt að deildarmeistaratitlinum 
með sigri á KR 65-56 í upp-

gjöri toppliðanna í 1. deild kvenna 
fyrir skömmu en með sigrinum 
náði Skallagrímur tólf stiga forystu 
á toppi deildarinnar en liðið hefur 
aðeins tapað einum leik í vetur. Sól-
rún Sæmundsdóttir skoraði sautján 
stig fyrir Skallagrím sem var skrefi 
á undan allan leikinn. Guðrún Gróa 
Þorsteinsdóttir skilaði flottum tölum 
fyrir KR en hún var með nítján stig og 
sautján fráköst. Guðrún Gróa hefur 
m.a. spilað með liði Snæfells. 

Eftir sigurinn á KR unnu Borg-
firðingarnir Kópavogsmeyjar í 
Breiðabliki 85-56 og síðan Þór Ak-
ureyri 56-54 og eru eftir þann sigur 
öruggir deildarmeistarar. Næst leika 
stelpurnar við Njarðvík 12. mars á 
heimavelli og síðan 18. mars við Fjölni 

í Dalhúsum í Grafarvogi. Síðan tekur 
við úrslitakeppni um sæti í Dominos-
-deild kvenna en þar leika liðin sem 
verða í 1. og 2. sæti í deildinni um eitt 
laust sæti í úrvalsdeild leiktímabilið 
2016 – 2017. Það gætu orðið leikir við 
KR sem er í 2. sæti sem stendur en 
Njarðvík gæti blandað sér í baráttuna 
um 2. sætið. 

Karlalið Skallagríms á einnig 
möguleika á sæti í úrvalsdeild að nýju 
en liðið er í 3. sæti deildarinnar með 
24 stig eftir 107-89 sigur á Breiðabliki, 
eru með jafnmörg stig og Fjölnir en 
Þór Akureyri hefur tryggt sér sæti í 
Dominos-deildinni, eru efstir með 28 
stig. Næst leika Skallagrímsstrákarnir 
við Hamar 11. mars á heimavelli en 
síðan við Fjölni 18. mars í Grafarvogi. 
Liðin sem lenda í 2. til 5. sæti leika 
innbyrðis um laust sæti í Dominos-
-deild karla næsta leikár. 

Leikmenn skallagríms fagna sigri gegn Kr fyrir skömmu.

Tónlistarskóli Borgarfjarðar gegnir mikilverðu hlutverki í menningarlífi sveitar-
félagsins og menningarlegu uppeldi, ekki síst yngstu borgaranna.



Til liðs við húseigendur

PROMENS DALVÍK • GUNNARSBRAUT 12 • 620 DALVÍK • SÍMI: 460 5000 • FAX: 460 5001 • sales.dalvik@promens.com

www.promens.is

Byggingarregluger›ir krefjast fless a› brunnar séu settir vi› allar n‡byggingar enda er 
miki› öryggi og kostna›ar hagkvæmni fólgin í a› hafa a›gang a› lögnum utanhúss 
vegna eftirlits og vi›halds.

Promens Dalvík framlei›ir Sæplastbrunna til frá veitu lagna úr polyethylene-efni (PE). 
Í Sæplast vörulínunni er fjölbreytt úrval brunna til a› mæta mismunandi notkunar kröfum. 
Brunnarnir eru fáanlegir í flremur flvermáls stær›um: 400 mm, 600 mm og 1000 mm. 
ATH. Hægt er að fá upphækkanir á alla brunna.

Fást í byggingavöruverslunum um land allt.

Promens rá›leggur a› ætí› sé leita› til faga›ila um ni›ursetningu á brunnum.

SÆPLAST ICELAND  GUNNARSBRAUT 12  620 DALVÍK  SÍMI 460 5000  FAX 460 5001  sales.dalvik@promens.com

www.saeplast.is



Þessi birta, þessi skerpa 
og þessir mögnuðu litir

í Samsung 55” sjónvörpum

55” Samsung JU6415

239.900.-

55” Samsung JU7005

269.900.-

55” Samsung JS9005

399.900,-

55” Samsung JU7505

299.900.-

55” Samsung JU6675

249.900.-

4x betri 
upplausn, 

Nanokristal- 
tækni, 

64x fleiri litir, 
30% meiri birta.

samsungsetrid.is

4x betri upplausn, Smart TV, 
Netflix ofl., Öll tæki í einni 
og sömu fjarstýringunni.

Upplifðu meiri dýpt í 
bognu tæki (JU7505) 

UHD uppskölun.

akranesi - dalbraut 1 - sími 433 0300     //      Borgarnesi - borgarbraut 61 - sími 444 2211


