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Bjartsýnn bóndi 
í Hvalfirði

Vinur gömlu 
hlutanna

Skorinn í 
33 skipti 

og hvergi 
búið enn

Skagamaðurinn Kristinn Jens Kristinsson (Kiddi Jens) glímir 
við illvígan og afar sjaldgæfan liðamótasjúkdóm. Hann þarf 
stöðugt að fara í skurðaðgerðir og lyfjameðferðir til að halda 

honum í skefjum. Kiddi Jens er öryrki og lifir á lágmarksbótum. 
Hann glímir við íþyngjandi kostnað vegna veikindanna. Vinir 
Kidda efna nú til söfnunar til að hjálpa honum.  Sjá bls. 8. 
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 7.000 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI OG Í 
FYRIRTÆKI Á KJALARNESI, Í KJÓS, AKRANESI, HVALFJARÐARSVEIT, 
BORGARBYGGÐ, SNÆFELLSNESI OG Í DÖLUM. BLAÐIÐ LIGGUR 
EINNIG FRAMMI Á HELSTU ÞÉTTBÝLISSTÖÐUM Á SVÆÐINU AUK 
ÞESS SEM LESA MÁ ÞAÐ Á NETINU (FOTSPOR.IS).

Blaðið Vesturland kemur nú út í fyrsta skipti undir ritstjórn undirritaðs.  
Vonandi verða lesendur þess varir að útliti blaðsins hefur verið breytt. 
Það er nú gefið út í 7.000 eintökum. Til annarra nýjunga heyrir að 

útbreiðsla blaðsins hefur verið aukin. Það fer sem fyrr í öll hús og fyrirtæki 
á Akranesi, Hvalfjarðarsveit, Borgarbyggð, í sveitarfélögum Snæfellsness og í 
Dölum, en hér eftir verður blaðinu einnig dreift til Kjósverja og Kjalnesinga.  
Það er eðlilegt að íbúar í Kjós og á Kjalarnesi hafi aðgang 
að sameiginlegum miðli með því fólki sem býr norðan 
Hvalfjarðar. Margt er svipað með byggðum norðan og 
sunnan fjarðar, og mörg sameiginleg hagsmuna- og 
álitamál svo sem í samgöngum og atvinnulífi. 

Vonandi getur útgáfa Vesturlands gagnast íbúum á 
öllu útbreiðslusvæðinu sem best í framtíðinni. Þessar 
byggðir eru ótrúlega fjölbreyttar. Hér eru fjölmörg 
sveitarfélög og ríkt atvinnulíf sem byggir meðal annars 
á sjávarútvegi, landbúnaði, ferðaþjónustu, iðnaði, 
menntun og fleiru.  Í svo margbrotnu samfélagi er mikilvægt að til staðar sé 
skilvirkur fjölmiðill sem nær til allra en ekki bara sumra eins og raunin væri 
ef hér væri áskriftarblað á ferð. 

Aldreifing á vönduðu fríblaði ætti að vera skýr kostur fyrir auglýsendur 
bæði í stjórnsýslu, verslun og þjónustu sem vilja koma skilaboðum áleiðis til 
fólksins sem byggir héruðin og bæjarfélögin sem blaðið nær til. Ég hlakka 
til að takast á við það verkefni að stýra og búa til blöð á borð við það sem 
lesendur hafa nú í höndum. 

Af reynslu minni sem blaðamaður á Vesturlandi veit ég að landshlutann 
byggir ótrúlega margt fólk sem hefur frá áhugaverðum hlutum að segja. Hið 
sama er að segja um Kjósina og Kjalarnes. Það þarf ekki að kvíða skorti á 
fréttum af mannlífinu á útbreiðslusvæði Vesturlands.  Nú kemur Vesturland út 
tvisvar í mánuði en ég vona að hægt verði að gera það að vikublaði sem allra 
fyrst. Einmitt það veltur á því hvernig tekst til með úgáfuna og því hvernig 
auglýsendur taka blaðinu. Sjálfur ætla ég að leggjast á árar og láta verkin tala. 

Eigið góða helgi!
Magnús Þór Hafsteinsson

Ýtt úr vör
LEIÐARI Birtir til hjá bæjar-

sjóði í Grundarfirði
GRUNDARFJÖRÐUR: Árs-

reikningur Grundarfjarðar-
bæjar fyrir 2015 sýnir þokka-

legan bata samanborið við 2014. 
Reikningurinn var lagður fram til 
undirritunar á bæjarráðsfundi 7. apríl 
og síðar sama dag til fyrri umræðu í 
bæjarstjórn. Helstu tölur eru þær að 
rekstrartekjur voru alls 929,2 milljónir 
króna. Rekstrarniðurstaða A og B hluta 
var jákvæð upp á 40,2 milljónir. Þar 
af var rekstrarafkoma A hluta jákvæð 
um 4,2 milljónir. Rekstrarniðurstaða 
er umtalsvert betri en áætlun gerði 
ráð fyrir. 

Framlegðarhlutfall rekstrar af sam-
anteknum ársreikningi var 16,89%. 
Heildarskuldir og skuldbindingar 
sveitarfélagsins voru 1.422 milljónir 
króna í lok síðasta árs. Svokallað 
skuldaviðmið reiknaðist 149,11%. Það 
hafði lækkað úr 161,1% árið áður. Í 
sveitarstjórnarlögum sem tóku gildi 
árið 2012 er kveðið á um að hlutfall 
heildarskulda af tekjum sveitarfélaga 
megi ekki fara yfir 150 prósent. Þetta er 

hið svokallaða skuldaviðmið. Sveitarfé-
lög með skuldir yfir þessum mörkum 
fengu allt að 10 ár til að laga reksturinn 
að þessu markmiði og nú hefur Grund-
firðingum tekist að komast undir þetta. 

Aðrar tölur í ársreikningi sýna 
einnig að Grundarfjarðarbær er að 
rétta úr kútnum. Eigið fé sveitarfélags-
ins var 560,9 millj. kr. í árslok 2015. 
Eiginfjárhlutfall var 30,46%. Það var 
29,62% árið áður. Veltufé frá rekstri í 
samanteknum ársreikningi var 111,1 
millj. kr. og handbært fé í árslok 111,4 
millj. kr. en var 44,9 millj. kr. árið áður. 

„Það er stór áfangi að ná skuldavið-
miðinu niður fyrir 150% eins og höfum 
nú gert. Sá árangur sem við höfum náð 
í að rétta við fjárhag Grundarfjarðar-
bæjar er fjórum árum á undan áætlun. 
Þetta hefur tekist með samstilltu átaki 
allra bæjarstjórnarfulltrúa og íbúa 
bæjarins síðustu sex árin,“ segir Ey-
þór Garðarsson forseti bæjarstjórnar 
Grundarfjarðar í samtali við Vestur-
land. 

Skoða má helstu tölur ársreiknings-
ins í fundargerð bæjarstjórnar á vef 
Grundarfjarðarbæjar. 

Faxaflóahafnir fallast 
á frest fyrir Silicor
HVALFJARÐARSVEIT: 

Stjórn Faxaflóahafna heim-
ilaði á fundi sínum í síðustu 

viku að Gísli Gíslason hafnarstjóri 
undirriti samkomulag við Silicor 
materials um að breyta dagsetningu 
á gildistöku samninga Faxaflóahafna 
við fyrirtækið um lóð, lóðarleigu og 
hafnaraðstöðu. Samningarnir eru 
vegna fyrirhugaðrar sólarkísilverk-
smiðju fyrirtækisins á Grundartanga. 

„Staðan er sú að Silicor materials 
er nú að vinna að undirbúningi, svo 
sem að ganga frá fjármögnun og 
hönnun. Að þeirra ósk þá er tíma-
setningu um gildistöku lóðasamn-
inga og þess háttar breytt úr 1. apríl 
í 15. desember á þessu ári. Boltinn 
er nú hjá þeim. Silcor hefur greint 
okkur frá því að fjármögnun gangi 

ágætlega. Fyrirtækið hefur enn 
væntingar um að framkvæmdir geti 
hafist þegar líður á þetta ár. Við hjá 
Faxaflóahöfnum bíðum efir að Silicor 
staðfesti að samningar varðandi allt 
þetta gangi í gildi. Þá verður hægt að 

fara af stað með framkvæmdir. Faxa-
flóahafnir eru fyrir sitt leyti tilbúnar 
með skömmum fyrirvara að fara í 
vegagerð, setja lagnir með vegi, vinna 
að frágangi kringum lóðina og gera 
uppskipunaraðstöðu eins og kveðið 
er á um í samningum sem gerðir hafa 
verið við Silicor,“ segir Gísli Gíslason 
hafnarstjóri Faxaflóahafna við Vest-
urland. 

Ljóst er að ekki verður farið í verk-
legar framkvæmdir vegna fyrirhug-
aðrar sólarkísilverksmiðju Silicor fyrr 
en öllum fyrirvörum er aflétt. „Tækni-
lega gætu framkvæmdir hæglega ha-
fist í haust ef allt gengur eftir þó svo 
að frestur hafi nú verið veittur til 15. 
desember 2016,“ segir Gísli. Frestunin 
hefur ekki í för með sér breytingar á 
greiðslum Silicor til Faxaflóahafna. 

Einbýlishús rísa 
að nýju á Akranesi
AKRANES: Mjög fá íbúðarhús 

hafa verið byggð á Akranesi 
frá því efnahagskreppan 

skall á landsmönnum fyrir einum átta 
árum síðan. Árin fyrir hrun voru hins 
vegar afar lífleg í þeim efnum, bæði á 
Skaganum og víðar um land eins og 
kunnugt er. Í hruninu var Akranes-
bær búinn að láta skipuleggja nýtt 
íbúðarhverfi þar sem malbikaðar 
götur með öllum lögnum biðu húsa 

sem þar áttu að rísa. Þau hafa vart 
enn í dag orðið að veruleika. 

Nú eru hins vegar teikn á lofti um 
að byggingargeirinn á Akranesi sé að 
lifna við. Við göturnar Baugalund og 
Blómalund í Skógahverfi er nú verið 
að reisa þrjú ný einbýlishús. Það eru 
Trésmiðjan Akur á Akranesi, Smell-
inn á Akranesi og Loftorka í Borg-
arnesi sem sjá um að byggja þessi hús. 
„Við höfum vart unnið hér á Akranesi 

eftir hrun en nú erum við að fara að 
setja upp einingar fyrir þetta hús hér. 
Annars höfum við upp á síðkastið 
verið í Mosfellsbæ, við höfum reist 
hótel á Suðurlandi og hús í Norð-
lingaholti í Reykjavík. Svo erum við 
að fara í að stækka Hótel Hamar við 
Borgarnes. Þar gerðum sökklana nú 
um daginn og nú verður farið í að 
reisa það. Þetta er allt að koma,“ sagði 
Guðmundur Árnason frá Beigalda 
ofan við Borgarnes í samtali við Vest-
urland í liðinni viku. Guðmundur fór 
þar fyrir flokki manna frá Loftorku 
sem voru að hefjast handa við að 
koma fyrir forsteyptum einingum í 
hið nýja einbýlishús. 

Guðmundur Árnason frá Beigalda, flokk-
stjóri hjá Loftorku, er kampakátur og 
telur að byggingageirinn sé nú að taka 
við sér á Vesturlandi og víðar. 

Starfsmenn Loftorku vinna í grunni nýja hússins sem þeir eru að fara að reisa. Fjær 
má sjá annað hinna einbýlishúsanna sem eru í byggingu. Það mun vera frá Smellinn 
á Akranesi. 

Grundarfjarðarbær réttir nú úr kútnum en efnahagshrunið 2008 lék bæjarsjóð þar grátt. 

Horft til vesturs yfir lóðina þar sem 
skipulag gerir ráð fyrir að sólarkísilverk-
smiðja Silicor muni rísa. Fjær sést núver-
andi stóriðjusvæði á Grundartanga og 
Akrafjall. 

Ráðinn 
skólastjóri 
Grundaskóla
AKRANES: Sigurð Arnar Sigurðs-

son hefur verið ráðinn skólastjóri 
í Grundaskóla á Akranesi. Skólinn er 
annar tveggja grunnskóla í bænum. Sig-
urður Arnar hefur starfað við Grunda-
skóla í 24 ár og verið aðstoðarskólastjóri 
þar frá árinu 2006. Hann tekur við stöðu 
skólastjóra af Hrönn Ríkharðsdóttur. Sigurður Arnar Sigurðsson.
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Kjósverjar lyfta 
Grettistaki með lagningu 
hitaveitu og ljósleiðara
KJÓS: Eftir tvö ár mega íbúar 

Kjósarhrepps búast við að 
njóta nýrrar hitaveitu og 

ljósleiðara. Á næstu vikum hefjast 
framkvæmdir við að leggja hvoru-
tveggja í flest hús og sumarbústaði 
í sveitarfélaginu. Framkvæmdirnar 
hljóða upp á um einn milljarð króna. 
„Þetta er stærsta áskorun okkar nú um 
stundir. Hér var búið að leita um alla 
sveit að heitu vatni í eina þrjá áratugi. 
Það fannst loks fyrir fjórum árum 
við bæinn Möðruvelli. Seinni hola 
var svo boruð þar 2014. Hún gefur 
um 20 sekúndulítra af sjálfrennandi 
hundrað gráðu heitu vatni. Það er talið 
að það megi dæla úr henni allt að 40 
sekúndulítrum. Þessi heitavatnsfundur 
var auðvitað frábær tíðindi fyrir samfé-
lagið hér í Kjósinni og nú ætlum við að 
nýta okkur þetta,“ segir Guðmundur 
H. Davíðsson oddviti Kjósarhrepps. 

Rekstrargrundvöllur tryggur
Kjósarhreppur stofnaði sérstakt félag 
um hitaveituna, Kjósarveitur ehf. með 
eigin stjórn og réði framkvæmdastjóra 
sem er Sigríður Klara Árnadóttir. 
Guðmundur oddviti segir rekstrar-
grundvöll fyrir hitaveitu í sveitinni. 
„Rekstraráætlunin er margrýnd. 
Framkvæmdin er upp á um einn 
milljarð króna. Kjósarhreppur er 
þegar búinn að leggja í þetta um 150 
milljónir skuldlaust og félagið er að 
ganga frá fjármögnun hjá Arion banka. 
Það verða tekjur af heimtaugum, 800 
þúsund krónur á sumarhús og 1.270 
þúsund á íbúðarhús. Svo seljum við 
vatnið. Það er reiknað með að fram-
kvæmdir taki um tvö ár í heildina , en 
fyrstu húsin verði tengd strax í haust. 
Samhliða henni verður einnig lagt fyrir 
ljósleiðara. Íbúar njóta því væntanlega 
bæði hitaveitu og öflugra nettenginga 
þegar þessum framkvæmdum lýkur.“

Guðmundur segir að búið sé að gera 
samninga um kaup á rörum. „Síðan 
er unnið að samningum um verktaka 

fyrir sjálfa lögnina sem verður alls um 
115 kílómetrar. Að norðanverðu við 
Hvalfjörðinn verður lagt að landa-
merkjum Hvamms en að sunnan allt 
að hreppamörkunum við Kiðafell. Við 
vonumst til að hefja framkvæmdir nú 
í byrjun maí. Fyrsta skóflustunga að 
hitaveitunni verður væntanlega tekin 
núna á sumardaginn fyrsta. ,“ segir 
Guðmundur. 

Fjölmennt hérað  
þegar allt er talið
Þessar framvæmdir eru vissulega 
stórt verkefni fyrir fámennt sveitarfé-
lag. Guðný G. Ívarsdóttir sveitarstjóri 
Kjósarhrepps segir að nú séu 216 
íbúar með fasta búsetu í Kjósarhreppi. 
„Það hefur verið um tveggja prósenta 
fjölgun árlega. Börnum er að fjölga. 
Við erum með saminga við Reykja-
vík um skólahald, bæði leikskóla og 
grunnskóla. Flest barnanna fara í Klé-
bergsskóla á Kjalarnesi en þangað er 
skólaakstur. Sum börn aka svo með 
foreldrum sem sækja vinnu til Reykja-
víkur og fara í ýmsa skóla þar. Við 
erum með ágæta þjónustusamninga 
á ýmsum sviðum bæði við Reykjavík 
og Mosfellsbæ og ekkert á leiðinni að 
sameinast við önnur sveitarfélög.“ 

Guðmundur oddviti sem er bóndi í 
Miðdal skýtur hér inn: „Landbúnaðar-
þjónustan er svo sótt til Hvanneyrar, 
það er með samningi við Búnaðar-
samband Vesturlands. Í Kjósinni er 
stundaður landbúnaður á tæplega 
30 bæjum. Þetta segir þó ekki allt. Á 
sumrin fjölgar fólki hér í eitthvað um 
fimm þúsund manns. Hér eru á sjötta 
hundrað sumarhús. Það er mjög mikið 
líf hér á sumrin og reyndar nota margir 
bústaðina líka á veturna.“

Telja nóg komið af stóriðju
Þau Guðmundur og Guðný segja enga 
launung á að það séu sterkar skoð-
anir í sveitarfélaginu um stóriðjuna 
á Grundartanga handan Hvalfjarðar. 

„Við teljum komið nóg af henni. Nú 
er með réttu verið að fjalla um kæru 
vegna þess að fyrirhuguð sólarkísil-
verksmiðja Silicor skuli ekki hafa farið 
í umhverfismat. Okkur finnst alveg 
skelfilegt að þarna eigi að setja niður 
slíkt bákn sem enginn veit hvað er 
eða hefur í för með sér. Það yrði mikil 
sjónmengun af þessari verksmiðju. Svo 
verður þetta sjálfsagt í einhverjum lit 

sem verður lítt spennandi. Hann er 
nú ekki góður þessi blái litur sem átti 
að vera svo frábær á álveri Norðuráls. 
Hann er mjög skerandi. Verksmiðja 
Silicor verður gríðarstór, lengdin jafn 
mikil og Laugavegur í Reykjavík. Fólk 
hér í sveitinni er mjög ósátt við þetta, 
sjónmengunin af Grundartanga er næg 
nú þegar. Það er líka ljósamengun og 
hávaðamengun frá svæðinu,“ segja þau. 

Guðmundur H. Davíðsson oddviti og Guðný G. Ívarsdóttir sveitarstjóri Kjósarhrepps.

Skrifstofur Kjósarhrepps eru í stjórnsýsluhúsi sveitarinnar að Ásgarði á bökkum Laxár í Kjós. 

 Borholan góða við Möðruvelli blæs kröftuglega í dag og bíður þess að verða nýtt til 
hitaveitu. Framkvæmdir hefjast í vor.

Hestamenn 
halda hátíð
KJÓS: Hestamannafélagið Adam í 
Kjósarhrepp heldur fyrstu árshátíð 
sína laugardagkvöldið 16. apríl. Gleðin 
verður í húsi veiðifélagsins við Laxá 
í Kjós.  Borðhald verður veglegt og 
árshátíðargestir taka með sér öll þau 
drykkjarföng sem ætlað er að torga, 
fyrir mat, með mat og eftir mat. 
Veislustjóri og ræðumaður kvölds-
ins verður hinn kunni hestamaður 
Erling Sigurðsson frá Lauganesi eða 
Elli Sig eins og flestir þekkja hann.  
Elli þjálfaði Adam frá Meðalfelli og 
mun eflaust segja sögur af kynnum 
hans og Adams og slá á aðra léttari 
strengi. Fyrr þennan sama laugardag 
ætlar Hestamannafélagið Adam svo að 
vera með járninganámskeið í hesthús-
inu á Klörustöðum í Kjós.  Námskeiðið 
er verklegt og geta nemendur komið 
með sinn hest.  Kennari er Erlendur 
Árnason járningameistari.  Nánari 
upplýsingar um þetta allt má finna á 
vef Kjósarhrepps (kjos.is). 

Hótel Húsafell 
stækkar
BORGARBYGGÐ: Búið er að ganga 
frá 1,1 milljarðs króna fjármögnun til 
þess að byggja áfram upp ferðaþjón-
ustu í Húsafelli. Það á að gera með 
því að stækka nýja hótelið þar sem 
opnað var á síðasta ári auk þess sem 
sett verður upp afþreyingarmiðstöð. 
Nýjir fjárfestar koma til í gegnum 
hlutafjáraukningu auk þess sem 
bankafjármögnun er tryggð. 

Danni og  
Rafall fengu 
verðlaun
LANDIÐ ALLT: Á föstudag voru 
veittar viðurkenningar vegna hrúta 
á aðalfundi Landssamtaka sauðfjár-
bænda. Faghópur sauðfjárræktar hjá 
Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðar-
ins (RML) útnefndi Danna (12-923) 
sem „besta lambaföðurinn“ og Rafal 
(09-881) sem „mesta alhliða kynbóta-
hrútinn“. Sæðingastöðvarnar standa að 
viðurkenningunum. Þórhildur Þor-
steinsdóttir, formaður Búnaðarsam-
bands Vesturlands veitti verðlaunin 
fyrir hönd stöðvanna. Elín Heiða Vals-
dóttir, bóndi í Úthlíð í Skaftártungu 
tók við verðlaunum fyrir Rafal en Árni 
Gunnarsson bóndi í Sveinungsvík í 
Þistilfirði tók við verðlaunum fyrir 
Danna.

Fá styrk til 
framkvæmda 
BORGARBYGGÐ: Framkvæmda-
sjóður ferðamannastaða hefur út-
hlutað Borgarbyggð styrk að upp-
hæð 7.880.000 króna til endurbóta á 
svokölluðum Söguhring í Borgarnesi.  
Þessi hringur var fyrst hannaður árið 
1991. Styrkinn nú á að nota til að 
endurbæta göngustíg frá íþróttasvæði 
að göngubrúnni sem byggð var við 
Suðurneskletta árið 2014. Einnig á 
að setja upp skilti auk þess aðgengi 
verður bætt upp að minnismerkinu 
um Brák, dregið úr jarðvegseyðingu 
og stuðlað að endurheimt náttúrulegs 
gróðurfars. Áætlað er að framkvæmdir 
geti hafist um leið og frost fer úr jörðu 
og að framkvæmdum verði að fullu 
lokið á haustdögum. Byggðaráð Borg-
arbyggðar hefur auk þessa sent bréf til 
Faxaflóahafna þar sem þess er farið á 
leit að hafnirnar í ljósi góðrar afkomu 
veiti fjármunum til að fegra hafnar-
svæði Borgarnesshafnar. 

SMÁFRÉTTIR



Vertu til er vorið kallar

Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

Lynghálsi, Reykjavík
Óseyri, Akureyri

Efstubraut, Blönduósi
Borgarbraut, Borgarnesi

www.lifland.is
lifland@lifland.is

Kynntu þér sáðvörulistann á www.lifland.is
Frír flutningur ef pantað er fyrir 1. maí

Hafðu samband í síma 540-1100 eða 
lifland@lifland.is og fáðu tilboð í sáðvöruna

Búskapur er heyskapur

Frír fl utningur ef pantað er fyrir 1. maí

                 Rúlluplast               Verð kr.     Rekstrarvörur til stæðugerðar        Verð kr.                 Net og bindigarn                       Verð kr.

Megastrech - Grænt
75 cm x 25µm x 1500 m

Megastrech - Hvítt 
   75 cm x 25µm x 1500 m

Megastrech - Svart
   75 cm x 25µm x 1500 m

Unterland - Hvítt 
 75 cm x 25µm x 1500 m

Unterland - Hvítt
50 cm x 25µm x 1800 m

10.950

10.800

10.950

10.950

8.950

Advance Grass íblöndunarefni 
150 g duga í 50 tonn af fóðri

Undirplast verð á 100 m²      
(12x50 m, 14x50 m, 16x50 m)

Yfi rplast verð á 100 m²  
(10x50 m, 12x50 m, 14x50 m, 16x50 m)

Varnarnet verð á 1 m²
(8x10 m, 12x15 m)

Sandpokar stk

12.349

1.754

5.077

194

199

Total Cover rúllunet
3.600 m 25.490

VITO rúllugarn 750 m/kg                
2 rúllur í pakka

4.500

VITO stórbaggagarn 150 m/kg        
2 rúllur í pakka

8.100

VITO stórbaggagarn 130 m/kg          
2 rúllur í pakka

8.200

Lífl and áskilur sér rétt til verðbreytinga án fyrirvara. Öll verð án vsk.

Lífl and býður upp á fjölbreytta fl óru af gæðavörum sem tryggja góðan heyfeng

Sáðvöruauglýsing BBL 225x390 mm.indd   1 13.4.2016   11:16:31



Frá kr. 49.295 
Netverð á mann frá kr. 49.295 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
íbúð. Netverð á mann frá kr. 92.625 m.v. 2 fullorðna í íbúð. 
7. júní í 7 nætur.

Hotel Sorrento / Portofino
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Allt að
50.000 kr.
afsláttur á mann

til 20. apríl
valdar brottfarir

Allt að
200.000 kr.
afsláttur f. 4 manna

fjölskyldu

Aðeins
400 

sæti í boði

SPOTTPRÍS
ALGJÖRUM
SÓL Á

FRÁ KR.
49.295

ALBÍR
BENIDORM

COSTA DE ALMERÍA
COSTA DEL SOL

KRÍT
MALLORCA

SALOU
TENERIFE
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Bjartsýnn bóndi 
brýtur nýtt land
HVALFJARÐARSVEIT: „Þetta 

eru alls 18 hektarar af órækt-
uðu landi sem við tökum í 

þessum áfanga hérna, gröfum skurði, 
ræsum fram og ræktum upp ný tún 
þar sem áður var þýfður og blautur 
mýrarflói. Þetta verður góð viðbót 
við túnin sem við höfum hér fyrir 
ofan og mun gera okkur kleift að afla 
meiri heyfengs,“ segir Sigurður Þór 
Runólfsson kúabóndi á Eystra Mið-
felli í Hvalfjarðarsveit. Hið sérstaka 
við þessa nýrækt er að hún er við lóð 
álvers Norðuráls á Grundartanga. 
Aðeins kílómeters fjarlægð verður frá 
nýju túnunum að veggjum álversins. 

Óttast hvergi mengun
„Mengun er ég ekki hræddur við,“ 
segir kúabóndinn. „Hér hefur aldrei 
orðið vart við hana og er þó stöðugt 
búið að taka sýni í fjölda ára til að fylgj-
ast með, til dæmis bæði úr heyfeng 
og nýslátruðum skepnum sem hafa 
meðal annars verið á beit alveg upp 
að girðingum stóriðjusvæðisins. Með 
nýræktinni núna verð ég kominn með 
tún alveg ofan í verksmiðjusvæðið en 
ég óttast það alls ekki. Atvinnustarf-
semin á Grundartanga hefur verið hér 
til áratuga. Hún er þvílíkt búin að efla 
samfélagið hér í þessu sveitarfélagi. 
Verksmiðjurnar á Grundartangasvæð-
inu, það er járnblendið og álverið, hafa 
aldrei skaðað neinn landbúnað hér hjá 
okkur sem búum norðan við iðnaðar-
svæðið,“ segir Sigurður Þór. 

Horfa til framtíðar
Sigurður Þór býr ásamt Helgu 
Jónu Björgvinsdóttur konu sinni 
og börnum að Eystra Miðfelli. Þau 
tóku við jörðinni fyrir tveimur árum 
og hafa síðan byggt þar upp 60 - 70 
kúa bú af miklum dugnaði. „Hérna 
er sama ættin búin að sitja jörðina 
síðan 1954. Móðurbræður mínir tveir 
bjuggu hér  myndarbúi hátt í 40 ár og 
amma og afi þar á undan. Hér hefur 
alltaf verið sómabú.,“ slær hann föstu. 
Sjálfur er hann fæddur og uppalinn á 
Akranesi en stefndi alltaf á að verða 
bóndi. 

Á Eystra Miðfelli er  horft til fram-
tíðar. Tímarnir eru spennandi í mjólk-
urbúskapnum. Í landbúnaðinum eru 
oft ekki ráð nema í tíma séu tekin. 
„Nú sem stendur ku vera offram-
leiðsla á mjólk. Hins vegar er það 
spurning hvernig staðan verður eftir 
tvö ár. Með því að brjóta þetta nýja 
land hér þá erum við að byggja okkur 
upp inn í framtíðina. Það má fjölga 
gripum með skömmum fyrirvara en 

ræktun er nokkuð sem tekur lengri 
tíma. Bændur þurfa hins vegar að fá 
meira fyrir sína vöru. Mjólkurverð 
hefur ekkert hækkað til fjölda ára og 
svo er vaxtaokrið í landinu að keyra 
allt í kaf. Maður reynir að gera sem 
allra mest sjálfur.“ 

Miklir möguleikar  
í landbúnaði
Sigurður Þór segir að nýr búvöru-
samningur sem nú er í meðferð 
stjórnvalda feli í sér bæði jákvæð atriði 
en líka neikvæða punkta sem skapi 
óvissu. „Frá mínum bæjardyrum séð 
þá verður maður jafnvel að fara að 
kaupa framleiðslukvóta í mjólk en 
það er líka spurning hvað verður í 
framtíðinni. Árið 2019 verður kosið 
um það meðal bænda hvort það eigi 
að afnema mjólkurkvótann eða ekki. 
Verði það samþykkt þá myndi það 
gerast 2021. Mörg bú standa frammi 
fyrir því að þurfa að endurnýja fjósin 
fyrir stórar fjárhæðir vilji fólk halda 
áfram í rekstri. Mörg bú eru líka 
þannig stödd að bændur eru komnir 
á aldur og engir til að taka við. Með 
nýjum búvörusamningi er opnað á 
að ríkið innleysi ákveðinn mjólkur-
kvóta og fólki verður gert kleift að 

hætta. Mörg bú munu hætta rekstri á 
næstu misserum. Það verður fækkun 
í greininni. Á sama tíma sjáum við að 
aðrir byggja sig upp og stækka. Við 
hér á Eystra Miðfelli ætlum að halda 
ótrauð áfram.“ 

Hinn ungi bóndi á Eystra Miðfelli 
segir með festu í röddinni að Hval-
fjarðarsveit eigi afar mikla framtíðar-
möguleika sem landbúnaðarsvæði. 
Hann fer ekki dult með að honum 
þykir sem fólk ætti að verða meðvit-
aðra um þetta. „Hér er gríðargott land 
og nóg af því. Við erum líka stutt frá 
markaðnum á höfuðborgarsvæðinu. 
Við búum hér í afar góðu sveitarfélagi 
með góðri þjónustu, ljósleiðara inn á 
hvert heimili og hitaveitu á flesta bæi 
og í hús. Það ætti markvisst að stórefla 
landbúnað hér í sveitinni.“

Sigurður Þór Runólfsson bóndi á Eystra Miðfelli við nýræktina innan við tveimur kílómetrum frá álveri Norðuráls á Grundartanga. 
Gröfuna keypti hann svo hann gæti sjálfur grafið skurðina til að ræsa fram hið nýja land. 

Horft heim að Eystra Miðfelli í Hvalfjarðarsveit. Þar er nú komið 70 kúa bú. 

Horft yfir neðri túnin á Eystra Miðfelli í átt að stóriðjusvæðinu á Grundartanga. Fjær er 
svo nýræktin sem verið er að útbúa.

Vorið er komið og frost víðast úr jörðu. Í 
síðustu viku var verið að aka á velli á Eystra 
Miðfelli. 
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Öryrki í 
baráttu við 
ólæknandi 
sjúkdóm
AKRANES: „Ég var slæmur í 

vinstra hné og fór til læknis. 
Brynjólfur Jónsson sem þá var 

læknir á sjúkrahúsinu hér á Akranesi 
skoðaði mig og sagði að ég væri með 
rifinn liðþófa. Ég fór í skurðaðgerð til 
að lækna það. Þetta var fyrsta aðgerðin 
sem ég fór í á ævinni. Þegar ég vakn-
aði af svæfingunni sýndi Brynjólfur 
mér stórt stykki á stærð við kartöflu 
sem var í einhverju glasi. Hann spurði 
mig hvort ég vissi hvað þetta væri? Ég 
var nývaknaður, ringlaður eftir svæf-
inguna og sagði bara að þetta væri 
rifinn liðþófi. Hann svaraði að þetta 
væri stórt æxli sem hefði fundist inni 
í hnéliðnum á mér. Ég væri haldinn 
mjög sjaldgæfum sjúkdóm, þriðji Ís-
lendingurinn sem hann vissi til að hefði 
greinst með svona æxli í lið. Þetta væri 
þó ekki eiginlegt krabbamein og því 
mætti líta á þetta sem góðkynja. Hins 
vegar væri það illkynja að því leyti að 
þetta gæti komið upp aftur í liðamót-
unum mínum. Læknarnir kalla þetta 
vökvaæxli,“ segir Skagamaðurinn 
Kristinn Jens Kristinsson. 

Skurðaðgerðirnar orðnar 33
Það eru liðin 17 ár síðan hann greindist 
með þennan sjúkdóm, þá 26 ára gamall. 
Kristinn, eða Kiddi Jens eins og hann 
er kallaður meðal vina á Skaganum, er 
75 prósent öryrki í dag og segir sögu 
sína í örykyrjaíbúð sem hann leigir á 
Akranesi. Sjúkrasaga hans er orðin löng 
og ströng. Kiddi lýsir henni stuttlega. 

„Síðan þetta greindist er búið að 
skera í þetta hné tuttugu sinnum til 
fjarlægja æxli. Í hægra hnéð er búið 
að skera níu sinnum. Þetta fannst þar 
skömmu eftir fyrstu skurðaðgerðina í 
vinstra hnéð. Árið 2007 fékk ég þetta 
svo í mjöðmina. Gegn meininu þar er 
beitt sprautumeðferðum því læknarnir 
leggja ekki í að skera. Þeim fylgir mikill 
sársauki. Læknirinn minn hefur lýst 
þessum sjúkdómi mínum eins og bar-
áttu við illgresi. Þeir ná að höggva það 
en komast aldrei að rótunum. Æxlin 
vaxa alltaf upp aftur. Þá þarf nýja að-
gerð. Nú er ég búinn að fara í 33 skurð-
aðgerðir síðan ég greindist með þetta 
fyrst, það er í bæði hnén, olbogana og 
öxl. Það eru að jafnaði um tvær að-
gerðir á ári. Ég var í aðgerð nú í febrúar 
og svo átti að skera mig tvisvar nú í 
aprílmánuði í sitthvort hnéð en því var 
frestað. Svo eru það svæfingarnar em 
fara mjög illa í mig. Skammtímaminnið 
hefur raskast af þeim sökum. Nú er það 
svo að ég get dottið út til að mynda í 
samtölum við fólk. Í framtíðinni má 
ég búast við að þurfa að fara í þrjár 
aðgerðir á ári.“

Vinir hrinda af stað söfnun
Öllu þessu fylgja miklar þjáningar. 
„Þessa dagana er ég mikið kvalinn í 
mjöðinni, er að fá krampa og annað. 
Stundum ligg ég bara og grenja eins og 
krakki af kvölum. Lyfin duga æ skemur. 
Þetta er líka komið í fleiri liði líkamans 
þannig að ég verð að fara oftar í lyfja-
meðferðir. Ef þetta fer á versta veg þá 
gæti það endað svo að ég missti útlimi 
eða endi í hjólastól. Hækjan er nú þegar 

orðin að staðalbúnaði hjá mér. Ég á 
mjög misjafna daga en verkjar hvern 
dag og stundum mjög mikið. Ég reyni 
að vera virkur og fer út að labba og 
hjóla þegar ég get. Ég hef þó reynt að 
vinna og mig langar til að gera það. Í 
fyrra fékk ég til að mynda vinnu í Krón-
unni hér á Akranesi en þurfti svo að 
fara í tvær aðgerðir. Maður er kannski 
ekki eftirsóttur vinnukraftur með þessa 
sögu,“ segir Kiddi og brosir dauflega. 

Fyrir fátækan öryrkja án vinnu er 
ofan í þjáningarnar, dýrt að glíma við 
svona sjúkdóm. Kiddi dregur fram yf-
irlit frá Tryggingastofnun. Þaðan fær 
hann greitt á bilinu 117 og 170 þús-
und krónur á mánuði. Húsaleigan ein 
sér er 113 þúsund á mánuði. „Ég þarf 
að koma mér suður til að hitta lækn-
ana. Nú er ég bíllaus og hef þurft að 
treysta á vini og kunningja. Svo er það 
lyfjakostnaður. Tvær lyfjameðferðir á 
mánuði kosta mig auðveldlega um 50 
þúsund á mánuði. Jú, ég hef átt í erf-
iðleikum með að láta enda ná saman.“

Af þessu sökum hafa tvær vin-
konur hans sem ekki vilja láta nafna 
sinna getið, sett af stað fjársöfnun til 
að hlaupa undir bagga með Kidda. 
Stofnuð hefur verið Facebook-síðan 
„Vinir Kidda Jens“ og hægt er að 
leggja inn á reikning 0552-14-402440, 
kennitala: 081173-4359. „Ég er afar 
þakklátur fyrir þann stuðning sem ég 
hef fengið,“ segir Kiddi. 

Kiddi stríðir við knöpp kjör eins og 
svo margir aðrir öryrkjar hér á landi. 
Í fyrra missti hann íbúðina sem hann 
hafði búið í á Akranesi. Íbúðalána-
sjóður sýndi enga miskunn og Kidda 
var vísað fárveikum á götuna. Enn í 
dag stendur þessi íbúð í gamla miðbæ 
Akraness tóm. Þögull vitnisburður um 
það hvernig komið er fram við öryrkja 
á Íslandi nútímans árið 2016. 

Hrósar heilbrigðiskerfinu
„Ég bjó hjá pabba heitnum í þessari íbúð 
sem hann átti hér á Akranesi. Það létti 

mikið undir á sínum tíma. Við vorum 
nánir. Hann hét Kristinn Þ. Jensson og 
dó skyndilega í ágúst 2013. Það gerðist 
mjög snöggt og var mikið áfall. Pabbi 
greindist með krabba í maí og var dáinn 
í júlí sama ár,“ rifjar Kiddi upp og bætir 
svo við að hann vilji að það komi fram 
að heilbrigðiskerfið hafi brugðist mjög 
vel við þegar faðir hans veikist. „Hann 
var strax settur í lyfjameðferð. Ég hef 
ekkert út á heilbrigðiskerfi okkar Ís-
lendinga að setja, hvorki í hans tilfelli né 
mínu. Ég hef alltaf fengið góða aðhlynn-
ingu bæði hér á Akranesi og Reykjavík 
og kannast ekki við lýsingar á því að hér 
sé allt í kaldakoli í heilbrigðismálum.“ 

Samtal okkar leiðist að uppvaxtar-
árunum á Akranesi sem Kiddi minnist 
með gleði. „Við fluttum hingað á Akra-
nes 1979 þegar pabbi varð verkstjóri í 

frystihúsi HB & Co. Þá var ég sex ára. 
Við komum frá Suðureyri þar sem hann 
hafði verið verkstjóri í fiskvinnslu. Pabbi 
var úr Keflavík en mamma er héðan af 
Akranesi. Ég hef átt heima hér síðan, 
utan eins árs þar sem við bjuggum í 
Keflavík. Ég er Skagamaður,“ segir 
Kiddi. Það má greina festu í rómnum 
þegar hann segir þetta. Sjálfsmynd hans 
er þétt bundin við Akranes. 

Kiddi ólst upp í sjávarútvegs- og 
iðnaðarbæ sem iðaði af lífi og athafna-
semi og ætlaði að verða netagerða-
maður. „Ég var átta ár á Nótastöðinni 
hér á Akranesi. Þar var ég næstum búinn 
með samning þegar fyrirtækið lokaði. 
Þetta var frábær vinnustaður þar sem 
störfuðu ansi sérstakir og góðir karlar 
sem voru að reyna að koma manni 
til manns,“ hlær hann. „Ég minnist 

til dæmis Dagbjarts Hannessonar og 
Jóns Eyjólfssonar heitinna en þeir voru 
margir fleiri. Þarna byrjaði ég 19 ára 
gamall. Þetta var samfellt ævintýri að 
vera þarna. Ég hætti á Nótastöðinni árið 
2000 en árið áður hafði ég greinst með 
sjúkdóminn sem hrjáir mig og þátttaka 
mín í vinnumarkaðnum varð stopulli.“

Einkasonurinn er kletturinn
Kiddi á einn son frá fyrra sambandi. 
Hann heitir Aron Ingi og er 18 ára 
gamall. „Við hittumst á hverjum degi og 
erum góðir vinir. Hann er alveg frábær 
og hefur hjálpað mér mikið, er eins og 
klettur í mínu lífi, stappar í mig stálinu 
og styður mig þegar ég á mína dökku 
daga.“ Faðirinn er stoltur af syni sínum. 
„Aron er efnilegur knattspyrnumaður 
og er á afreksíþróttabraut í Fjölbrauta-
skóla Vesturlands. Hann hefur leikið 
með unglingalandsliði Íslands og er nú 
nýkominn úr æfingaferð með meistara-
flokki ÍA til Danmerkur. Nú á dögunum 
var hann að gera fyrsta samninginn sinn 
við meistarflokk ÍA og vonandi fær 
hann að spila sína fyrstu leiki með þeim 
í sumar. Það veitir mér mikinn styrk að 
fylgjast með honum og velgengni hans.“ 

Þegar Kiddi er spurður hvort hann 
kvíði framtíðinni verandi öryrki með 
ólækandi sjúkdóm þá svarar hann 
neitandi. „Vissulega sé ég ekki fram á 
annað en að vera í þessum aðgerðum 
um fyrirsjáanlega framtíð. En það er 
fullt í mínu lífi sem ég hef til að hlakka 
til. Ég er glaðlyndur og brosmildur að 
upplagi, stundum jafnvel svo að fólk 
heldur að það sé ekkert að mér,“ segir 
hann og hlær við. „Ég fer mikið í þetta 
frábæra bókasafn sem við höfum hér á 
Akranesi. Bækur eru mikið áhugamál 
hjá mér og ég les mikið. Svo er ég oft 
í íþróttamiðstöðinni á Jaðarsbökkum 
enda vann ég við knattspyrnuvöllinn 
þar í þrjú sumur. Þarna og í tengslum 
við íþróttirnar á ég marga góða vini og 
kunningja.“ 

Kiddi við fyrrum húsnæði Nótastöðvarinnar á Akranesi. Þar átti hann góða tíma og ætlaði að verða netagerðamaður en það breyttist 
þegar hann missti heilsuna. 

Feðgarnir Kristinn Jens og Aron Ingi sem er efnilegur knattspyrnumaður, nýbúinn að gera samning við meistaraflokk ÍA. 
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Þar sem 
gamlir 
hlutir fá 
nýtt líf
KJALARNES: Í Brautarholti á 

Kjalarnesi er rekin merkileg 
starfsemi sem snýst meðal 

annars um varðveislu gamalla hús-
gagna. „Þetta hófst allt hjá mér fyrir 
hartnær 30 árum síðan. Ég hafði alltaf 
haft áhuga fyrir gömlum hlutum. Upp 
úr 1990 var ég farinn að kaupa ýmis-
legt gamalt fyrir sjálfan mig. Áhuginn 
jókst stöðugt og ég las mér til um þessa 
hluti. Þetta þróaðist síðan út í verslun 
með antíkmuni. Á sama tíma hafði 
ég komist yfir gömul húsgögn sem 
þörfnuðust viðgerða eða uppgerðar. 
Það var þó erfitt að finna aðila sem 
tóku slíkt að sér. Þá fór ég að hugsa 
mér að læra þessar gömlu aðferðir í 
húsgagnasmíði og frágangi á þeim, 
svo sem litunaraðferðir, póleringu 
og þess háttar,“ segir Ólafur Jónsson. 
Við sitjum á verkstæði hans sem hann 
hefur innréttað í gömlu húsakynnum 

graskögglaverksmiðjunnar sem á 
sínum tíma var rekin í Brautarholti. 
Umhverfis okkur eru gömul húsgögn 
af ýmsu tagi sem Ólafur er nú að gera 
upp. 

Antík á ættaróðali
Ólafur er sjálfur fæddur og uppalinn 
í Brautarholti sem er óðal ættar hans. 
Upphaflega ætlaði hann að leggja fyrir 
sig svínarækt og starfaði við það um 
árabil. 

Í dag vinnur hann hins vegar við 
að færa gömul húsgögn í endurnýjun 
lífdaga. Það voru á vissan hátt svínin 
sem komu honum í það. „Árið 1995 
fór ég til Danmerkur í tæpt ár til 
að kynna mér nýungar í svínarækt. 
Þarna starfaði ég þá sem svínabóndi. 
Áhuginn á gömlum húsgögnum var 
enn mikill og þarna notaði ég tæki-
færið til að efla viðskiptasambönd við 

danska kaupmenn sem versluðu með 
antíkhúsgögn. Einn þeirra var með 
mann á sínum vegum sem hafði verið 
með verkstæði fyrir slík húsgögn um 
áratuga skeið. Sá kenndi mér ýmsar 
aðferðir í tengslum við uppgerð á 
gömlum húsgögnum. Auk þessa las 
ég mér mikið til. Það eru ýmis fræði 
í kringum þetta, bæði sagan en líka 
hlutir eins notkun á efnum, verk-
færum og vinnuaðferðum,“ segir 
Ólafur. 

Flutti inn og seldi
Danmörk býr að ríkulegum arfi þegar 
kemur að gömlum húsgögnum. Ólafur 
fann sig því fljótt í því umhverfi. „Ég 
hafði stundað trésmíðanám heima 
á Íslandi en það var fyrst og fremst 
áhuginn á þessu gamla sem dróg 
mig að húsgögnunum. Þó varð þarna 
ákveðinn vendipunktur. Ég lærði mjög 
mikið. Áhuginn jókst enn að sama 
skapi. Eftir dvölina í Danmörku fór ég 
svo að flytja inn gömul dönsk húsgögn 
sem ég seldi svo hér heima á Íslandi. 
Ég var með stórt húsnæði hér á Kjal-
arnesi sem ég kjaftfyllti af gömlum 
húsgögnum, hafði opið á kvöldin, 
um helgar og eftir samkomulagi og 
auglýsti með skilti við þjóðveginn. Af 
og til fór ég til Danmerkur að kaupa 
inn, og sendi til Íslands. Ég var í þessu 
með svínabúskapnum og gekk ágæt-
lega framan af,“ segir Ólafur. 

Hann segir að áhugi á antíkhús-
gögnum meðal Íslendinga hafi svo 
minnkað snarlega upp úr 2003. 
„Markaðurinn var kannski að vissu 
leyti orðinn mettaður. Það voru líka 
erfiðleikar í svínaræktinni. Öll orkan 
mín fór í það um tíma. Ég hætti því 
sölunni en var áfram með lítið verk-

stæði fyrir gömul húsögn. Ég hafði 
innréttað slíkt hér heima í Brautarholti 
2002 og hef verið þar með aðstöðu allt 
fram á þennan dag eða í ein 14 ár.“ 

Húsgögn með sögu
„Húsgögnin sem ég vinn með hafa 
kannski verið í eigu sömu ættar um 
margra ára skeið. Jafnvel í einhverjar 
aldir. Þau hafa þannig bæði sögulegt 
og tilfinningalegt gildi. Oftast nær 
vilja viðskiptavinir gera þau vel upp 
þegar lagt er í slíkt á annað borð. Síðan 
eru líka viðgerðir fyrir tryggingafélög 
og stofnanir. Ég vann til dæmis tölu-
vert í fyrrahaust fyrir erlent sendiráð 
í Reykjavík sem vildi láta laga fyrir 
sig gömul og virðuleg húsgögn í eigu 
þess. Ég geri líka við nýrri húsgögn og 
listmuni. Það er nóg að gera.“ 

Aðspurður segir Ólafur að nú séu 
ekki hagstætt að flytja inn gömul hús-
gögn frá Damörku. „Danska krónan 
hefur bara verið alltof sterk gagnvart 
þeirri íslensku á síðustu árum. Það 
hefur ekkert verið flutt inn af gömlum 
húsgögnum frá Danmörku síðan fyrir 
hrun. Ég er þó með öll mín sambönd 
þar enn. Á einhverjum tímapunkti 

mun ég sjálfsagt fara út í það að flytja 
inn aftur þegar slíkt verður vænlegt 
út frá gjaldeyrissjónarmiðum. Svo á 
ég enn dálítið af gömlum húsgögnum 
sem ég geymi og hef verið að selja 
smám saman.“ 

Gerir upp gamla húsið
Ólafur í Brautarholti er önnum kafinn 
maður. Nýjasta verkefni hans er að 
færa gamla íbúarhúsið á ættaróð-
alinu í upprunalegt útlit. Elsti hluti 
þess er sennilega frá lokum 19. aldar. 
Húsið hefur staðið autt um margra 
ára skeið en þjónaði á sínum tíma 
sem íbúðarhús afa hans og ömmu. Nú 
ætlar Ólafur að gera það upp og gera 
að íbúðarhúsi fyrir sig. Hann hófst 
handa við þetta í vetur. Þarna er mikið 
verk framundan. 

„En ég tel mig fyrst og fremst svína-
bónda og útiloka aldrei endurkomu að 
því. Ég sakna á vissan hátt svínanna 
en ég sakna þess þó meira að fá ekki 
lengur almennilegt svínakjöt eins og 
við í Brautarholti vorum þekktir fyrir. 
Ég útiloka ekkert,“ segir Ólafur Jóns-
son um leið og hann verður kankvís 
á svip og hlær dátt. 

Ólafur Jónsson í Brautarholti á Kjalarnesi gerir upp antikhúsgögn á verkstæði sínu þar. Hann hefur aflað sér mikillar þekkingar á 
gömlum húsgögnum.

Skatthol sem eitt sinn var í eigu Magnúsar Stephensens koferensráðs sem fæddist 1762 að 
Leirá í Leirársveit (nú Hvalfjarðarveit) og bjó meðal annars þar og á Innra Hólmi. Magnús 
var á sínum tíma einn merkasti og valdamesti embættismaður Íslands. Skattholið er nú í 
eigu afkomenda Magnúsar. Svona leit það út nýverið eftir að Ólafur hafði farið höndum 
um það á verkstæði sínu. Skoða má myndir af verkum hans á Facebook-síðunni „Antík 
húsgagnaviðgerðir.“

Gamla kirkjan og íbúðarhúsið í Brautarholti fjær. Ólafur er nú byrjaður að gera húsið 
upp og vill koma því í útlit sem samvarar kirkjunni sem færð var til upprunalegs útlits 
fyrir nokkrum árum og er í dag til mikillar prýði.

Ólafur á lofti gamla íbúðarhússins þar sem hann bjó sjálfur með foreldrum sínum fyrstu tvö ár ævinnar. Þakið var eingangrað með 
mó sem Ólafur er nú búinn að rífa úr og var það að hans sögn sóðaleg vinna.  
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Samgönguáætlun 
2015-2018 enn 
ósamþykkt 
VESTURLAND: Samgöngu-

áætlun 2015-2018 hefur 
enn ekki fengið lögbundna 

afgreiðslu sem þingsályktunartillaga 

samþykkt af Alþingi. Þessi áætlun á 
að mynda ramma fyrir fjáröflun og 
útgjöld til allra greina samgangna í 
landinu. Áætlunin fyrir 2015-2018 

hlaut meðferð þingsins í fyrra, var þá 
afgreidd úr nefnd í júní en kom ekki 
til atkvæðagreiðslu fyrir þinglok. Nú 
liggur hún fyrir þinginu öðru sinni og 
spurning hvort Alþingi nái að afgreiða 
hana fyrir þinglok. 

Kjalarnes og Sundabraut
Ýmislegt í áætluninni varðar sam-
göngur á Vesturlandi. Lagt er til að 
hafnar verði framkvæmdir við gerð 
2+1 vegar á Kjalarnesi árið 2018. Það 
yrði kafli Vesturlandsvegar frá Kolla-
firði að vegamótum Hvalfjarðarvegar. 
Samgönguáætlunin gerir ráð fyrir að 
framkvæmdir við þetta hefjist árið 
2018 og að þá verði 700 milljónir settar 
í verkið. Ljóst er þó að miklu betur 
má til ef duga skal því framkvæmdin 
við slíka breikkun Vesturlandsvegar 
hleypur á miklu stærri fjárhæðum. 
Gera má ráð fyrir að þessar 700 millj-
ónir verði því upphafið á því sem 
koma skal í umbótum á þessum mik-

ilvæga vegakafla. Kallað hefur verið 
eftir breikkun vegarins um Kjalarnes 
þar sem umferðarþungi er mikill og 
vaxandi. 

Ekki er gert ráð fyrir fjárveitingum 
til Sundabrautar þó svo að vart verði 
nú við vilja til að dusta rykið af þeim 
áformum. Um Sundabraut segir í texta 
samgönguáætlunarinnar: „Fyrirhugað 
er að skoða kosti þess að gera Sunda-
braut í einkaframkvæmd. Umtalsvert 
fé þarf til að viðhalda og byggja upp 
samgöngukerfi landsins á næstu árum 
og því rétt að huga að aðkomu einka-
aðila að því verkefni í samstarfi við 
opinbera aðila. Innanríkisráðuneytið 
hefur þegar hafið athugun á því hvaða 
kostir í vegagerð gætu hentað til slíks 
samstarfs ríkis og einkaaðila.“ Lög-
mannsstofan Lex og Gamma Capital 
Management sendu í marsmánuði 
erindi til Faxaflóahafna um stofnun 
vinnuhóps til að meta kostnaðinn við 
að útbúa áætlun um lagningu Sunda-
brautar í því skyni að kanna hvort hægt 
sé að fá einkaaðila til að fjármagna 
framkvæmdina. 

Vegabætur utan hringvegar
Samgönguáætlunin gerir ráð fyrir 
framkvæmdum til endurbóta á vegum 
sem gætu m. a. reynst dýrmætar far-
leiðir fyrir ferðaþjónustugeirann í 
fyllingu tímans. Í ætluninni er gerð er 
tillaga um lagningu bundins slitlags á 
uppbyggðan kafla á Kaldadalsvegi milli 
Uxahryggja og Sandkluftavatns. Þetta 
eru kafli sem tengir Þingvelli við Vest-
urland um Uxahryggi. Einnig er lagt 
til að unnið verði að endurgerð Uxa-
hryggjavegar eftir því sem fjármagn 
leyfir og lagt á hann bundið slitlag. 

Endurgerð Kjósarskarðsvegar sem 
tengir Þingvallasvæðið við Hvalfjörð á 
að halda áfram gangi þessi áætlun eftir. 
Talið er að sú framkvæmd kosti alls 
750 milljónir króna. Í fyrra voru settar 
400 milljónir í verkið og nú standa yfir 
framkvæmdir þar. 

Fé sett í hafnir
Áætlað er að setja nokkuð fjármagn í 
hafnarbætur á Vesturlandi. Norður-
kantur í Rifshöfn yrði þannig endur-
bættur fyrir 309 milljónir á árunum 
2016-2018. Í Grundarfirði yrði Norð-
urgarður lengdur fyrir 100 milljónir 
króna árið 2018. Höfnin í Stykkishólmi 
yrði dýpkuð við flotbryggjur og víðar 
fyrir 14 milljónir á næsta ári. Á Brjáns-
læk yrði dýpkað fyrir Baldur á þessu 
ári og í það varið 24 milljónum króna. 

Loks er áætlað að nota 16 milljónir 
til hafnarbóta á Skarðsstöð og 9,5 
milljónum til sjóvarna við Búðardal. 
Byggðaráð Dalabyggðar tók áætlunina 
til umræðu á fundi sínum 5. apríl sl. . 
Þar segir í fundargerð: „Alþingismenn 
hafa á opnum fundum viðurkennt að 
uppbygging og viðhald vega í Dala-
byggð hafi mætt afgangi undanfarin 
ár. Samkvæmt nýrri skýrslu Samtaka 
sveitarfélaga á Vesturlandi, Samgöngu-
tölfræði Vesturlands, eru um 74% vega 
í Dalabyggð enn með malarslitlagi og 
eru aðeins 4 sveitarfélög landsins verr 
sett hvað þetta varðar. Byggðarráð 
krefst þess að ríkisstjórn setji aukið fé 
til vegamála til að mæta stóraukinni 
umferð og bæta fyrir skort á viðhaldi 
og nýframkvæmdum á síðustu árum. 
Tafarlaust þarf að hefja uppbyggingu 
malarvega í Dalabyggð og leggja þá 
bundnu slitlagi. “

Vesturlandsvegur á Kjalarnesi gæti orðið 2+1 vegur innan fárra ára.

Þessi mynd var tekin í Kjósarskarði í liðinni viku þar sem nú er unnið að vegabótum. 
Verktakafyrirtækið Þróttur á Akranesi átti lægsta boð í það verk. 

Dýpkað við olíubryggju
HVALFJARÐARSVEIT: Dýpk-

unarskipið Dísa vann í byrjun 
þessa mánaðar að því að dýpka legu-
plássið við olíubryggjuna olíustöðv-
arinnar á Miðsandi í Hvalfirði. Fyrir 
réttu ári síðan seldi olíufélagið Skelj-
ungur olíustöðina til sænska fyrirtæk-

isins Atlantic Tank Storage sem hefur 
notað hana til geymslu á eldsneyti. 
Stór olíuskip hafa af þessum sökum 
öðru hvoru komið og farið frá olíu-
bryggjunni. Dýpkunarframkvæmdir 
nú hljóta að miða að því að bryggjan 
verði áfram í notkun. 

Hér má sjá hvar dýpkunarskipið Dísa dýpkar leguplássið við olíubryggjuna. Fjær er 
svo Akrafjall. Æðarfuglinn sem nú fer að undirbúa varp fylgdist með úr fjörunni af 
rósemi og yfirvegun. 
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Hefur þú lent í slysi?

Ekki bera harm þinn í hljóði

Aðalstræti 6  -  101 Reykjavík  -  Sími 511 5008  -  tort.is

Temprukassarnir eru undirstaða 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
 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 
 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  
 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

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

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 
10 kg kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.
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Allt fyrir ferskleikann
Nýja 60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 
sterkari og veitir lengra geymsluþol

TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@promens.com • www.tempra.iseinangrun – umbúðir
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„Magnaður og ógn
vekjandi sálfræðitryllir.“
Sunday Mirror

„Höfundur í heimsklassa.“
Crimezone.nl

... um sterkar konur, 
æsi leg ráða brugg 
og ástarævintýri.

„Mjög vel skrifuð, 
blæbrigðarík 
og flott saga, 

krydduð krassandi 
erótík og ástarþrá.“

Litteraturmagazinet

„LESIÐ! LESIÐ! LESIÐ!“
Cosmopolitan

KONUNGLEG SKEMMTUN

„Fáránlega skemmtileg og snjöll ... 
Dásamleg lítil bók. Lesið hana. “
Þorgeir Tryggvason, gagnrýnandi Kiljunnar 

„Ótrúlega hríf andi 
skáldsaga. Glæpa
saga en samt ekki. 
Hún býður upp á 
svo miklu meira 

— dýpt, boðskap og 
söguþráð sem lætur 
engan ósnortinn.“
Vestmanlands Läns Tidning

N Ý  S A N D H A M N - B Ó K
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Stöðug uppbygging 
á Grundartanga
HVA L F JA R ÐA R S V E I T: 

Verktaktafyrirtækið Snókur 
vinnur nú að því að gera 

tilbúna tæplæga tíu þúsund fermetra 
lóð sem Eimskip hefur fengið úthlutað 
hjá Faxaflóahöfnum fyrir nýbyggingu. 
Þessu verki lýkur nú á vordögum. 

Í maí hefst síðan bygging á nýju 
1.100 fermetra stálgrindarhúsi sem 
verður að hluta til á tveimur hæðum. 
Þetta hús verður í eigu Snóks. Húsið 
á að verða aðalstöðvar fyrirtækisins 
á Grundartangasvæðinu, en Snókur 
rekur vörubíla og ýmis önnur vinnu-
tæki sem notuð eru til að þjónusta 
önnur fyrirtæki á iðnaðarsvæðinu. 
Snókur verktakar ehf. var stofnað 
2006. Fyrirtækið er í eigu hjónanna 

Einars Péturs Harðarsonar og Rögnu 
Bjargar Kristmundsdóttur sem búa í 

Vogatungu í Hvalfjarðarsveit og sona 
þeirra Kristmundar og Hrafns. 

Upptökur á Fast 
and the Furious 8
AKRANES: Á næstu dögum 

verða tekin upp atriði fyrir 
bandarísku spennumyndina 

Fast and the Furious á Akranesi. 
Nokkur umsvif eru á hafnarsvæði 
bæjarins og á lóð Sementsverksmiðj-
unnar vegna þessa. Þar hefur undan-
farið mátt sjá ýmis ökutæki, svo sem 
herbíla. Er alls þessa gætt vandlega af 
félagsmönnum í Björgunarfélagi Akra-

ness sem vakta svæði og búnað alla 
tíma sólarhrings. 

Búast má við að íbúar á Akranesi 
verði þess varir þegar kvikmyndaupp-
tökur hefjast en þær munu væntan-
lega standa yfir dagana 10. til 16. apríl. 
Akranesbær hefur meðal annars veitt 
þyrlufyrirtækinu Norðurflugi heim-
ild til lágflugs yfir bænum þessa daga. 
Það eru Breiðarsvæðið, athafnasvæði 

Sementsversmiðjunnar og vestari hluti 
Krossvíkur sem flogið verður yfir. Það 
ætti að gefa hugmynd um hvar menn 
hyggjast kvikmynda á Skaganum. 

Alls munu um 300 manns koma 
að upptökum á Fast and the Furious 
á Akranesi. Kvikmyndarteymið hefur 
áður dvalið við tökur í Mývatnssveit. 
Auk Akraness munu áform uppi um að 
taka upp atriði myndarinnar í Hvalfirði. 

 Þessi mynd sýnir hvar Snóksmenn eru að sinna jarðvegsvinnu í nýrri stórlóð Eimskips á 
Grundartangasvæðinu. Hún er staðsett vestan við fóðurfyrirtækið Lífland, ofan við nýja 
framlengingu á hafnarsvæðinu á Grundartanga.

Ljósavélin 
hrundi í 
Faxaborginni
RIF/REYKJAVÍK: Línubátur-

inn Faxaborg SH 207 frá Rifi 
lá síðustu viku við bryggju 

í Reykjavík vegna vélarbilunar. „Við 
erum að skipta um ljósavél. Sú gamla 
hrundi, það festist í henni stimpill og 
hún braut sig út,“ segir Friðþjófur Orri 
Jóhannsson skipstjóri. 

Faxaborg SH er í eigu KG fiskverk-
unar í Rifi. Báturin sem hét áður Sól-
borg RE kom í Rif um jólin eftir gagn-
gerar breytingar sem KG fiskverkun lét 
gera á honum í skipasmíðastöðinni í 
Njarðvíkum. „Eftir að útgerðin keypti 
hann var báturinn lengdur um fjóra og 
hálfan metra auk þess sem hann var 
yfirbyggður. Það má segja að allt hafi 
verið tekið í gegn nema vélarrúmið 
og við erum kannski að súpa seyðið 

af því núna. En þetta er engin krísa, 
við stoppum ekki nema í nokkra daga. 
Annars er búið að ganga ágætlega 
hjá okkur síðan við fengum bátinn. 
Hann er mjög góður. Um daginn var 
fyrrum skipstjóri með okkur sem 
hafði verið með bátinn þegar hann 
hét Sólborg. Hann hafði það á orði að 
þetta væri orðið allt annað skip eftir 
breytingarnar,“ segir Friðþjófur Orri. 
Hann segir að fimm menn séu nú í 
áhöfn Faxaborgar SH en voru sex á 
vertíðinni í vetur. 

Undanfarið hafa þeir á Faxaborg 
róið frá Þorlákshöfn. „Við höfum sóst 
eftir löngu og stundum aðallega veiðar 
úti í Skerjadýpi og við Vestmanna-
eyjar. Aflanum er svo landað í Þor-
lákshöfn og honum að mestu keyrt 

vestur í Rif en eitthvað líka unnið í 
Hafnarfirði.“ 

Friðþjófur Orri segir að mikil þorsk-
gengd hafi verið á miðunum vestur 
af landinu í vestur. „Það er sko nóg af 
þorskinum. Hann er eiginlega bara að 
þvælast fyrir okkur við veiðarnar. Nú 
í febrúar ætluðum við á steinbít fyrir 
vestan en fengum mikið af þorski. Vík-
urálsbotninn er stappaður af fiski. Maður 
lagði línuna bara og þurfti ekkert að pæla 
í þessu til að fá kannski 30 tonn af mjög 
fínum fisk á tvær lagnir. Fyrir sunnan 
land þar sem við erum nú erum við að 
fá mjög góðan fiski sem hentar vel í salt-
fiskvinnsluna, þetta er fiskur sem svona 
á bilinu þrjú til fjögur kíló. Við eigum 
einhver 200 eftir af kvótanum í löngu og 
verðum sjálfsagt að eltast við hana út maí. 

Faxaborg SH lá í síðustu viku bundin við bryggju í Reykjavíkurhöfn þar sem skipt var 
um ljósavél. 

Friðþjófur Orri Jóhannsson skipstjóri 
ásamt Ingu Dís dóttur sinni á bryggjunni 
í Reykjavík. 



Spennandi og framsækið
meistaranám á Bifröst

- hvar sem þú ert og hvert sem þú stefnirNánari upplýsingar á bifrost.is

Námið er kennt í fjarnámi.
Umsóknarfrestur fyrir haustönn 2016 er til 15. maí.

Háskólinn á Bifröst býður upp á spennandi meistaranám þar sem áhersla er 
lögð á frumkvæði nemenda og möguleika þeirra til að takast á við áskoranir 
framtíðar. Kennsluhættir taka mið af nýjustu tækni og rík áhersla er lögð á 
gagnrýna hugsun og raunverkefni, sem oft eru unnin í tengslum við atvinnu- 
lífið. Markmið skólans er að mennta samfélagslega ábyrga leiðtoga fyrir 
fjölbreytt atvinnulíf og samfélag.

• Alþjóðaviðskipti – MS / MIB
• Forysta og stjórnun – MS / MLM
• Menningarstjórnun – MA / MCM



Marás ehf.     Miðhrauni 13     210 Garðabæ     Sími 555-6444     www.maras.is     maras@maras.is

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.
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Formannsskipti hjá SSV
VESTURLAND: Aðalfundur SSV 

fór fram á Hótel Hamri í Borg-
arnesi 6. apríl. Rekstur SSV gekk vel 
á árinu 2015 og var unnið að ýmsum 
stórum verkefnum á árinu. Stærsta 
einstaka verkefnið var innleiðing nýrrar 
sóknaráætlunar fyrir Vesturland til 
2019. Kristín Björg Árnadóttir forseti 
bæjarstjórnar í Snæfellsbæ var kosin 
formaður SSV til næstu tveggja ára. 
Hún tekur við formennsku af Ingveldi 
Guðmundsdóttur frá Dalabyggð.

Nýr sóknarprestur 
að Reynivöllum
KJÓS: Biskup Íslands hefur 

staðfest niðurstöðu val-
nefndar Reynivallapresta-

kalls að ráða sr. Örnu Grétarsdóttur, 
í embætti sóknarprests Reynivalla-
sóknar með búsetu að Reynivöllum. 
Séra Arna Grétarsdóttir, starfar nú sem 
sóknarprestur íslenska söfnuðarins í 
Osló í Noregi. Eiginmaður hennar er 
Rúnar Vilhjálmsson, tannlæknir. Þau 
eiga þau 3 börn og eitt barnabarn. 

„Séra Arna mun flytja heim til Ís-
lands ásamt fjölskyldu og taka við 
embættinu í júní. Þá hefur hún lokið 
embættisverkum í Noregi. Þau hjón 
eiga einnig unga dóttur sem þarf að fá 
að klára skólaárið. Þau hafa búið tíu 
ár í Noregi. Arna Grétarsdóttir hefur 
mikla reynslu þaðan, það sáum við 
strax þegar við tókum viðtal við hana 
en hún flaug hingað heim sérstaklega 
í því skyni. Meðal annars er hún mjög 
reynd í sálgæslu og fékk dýrmæta 
reynslu í því þegar hún starfaði sem 
prestur Íslendinga í Noregi í efnahags-
hruninu sem varð hér á landi 2008. 
Hún tók þá á móti niðurbrotnum 
Íslendingum sem höfðu flutt til Nor-
egs,“ segir Sigríður Klara Árnadóttir 

formaður sóknarnefndar Reynivalla-
sóknar. Undir þá sókn heyra kirkjurnar 
að Reynivöllum í Kjós, og Brautarholti 
og Saurbæ á Kjalarnesi. 

Séra Arna og fjölskylda munu búa 
í prestssetrinu að Reynivöllum. „Við 
í sóknarnefndinni gerðum það að al-
geru skilyrði. Það skiptir miklu máli 
fyrir samfélag að hafa prest sem býr 
í sjálfri sókninni, þetta er hluti af því 
að halda uppi innviðum okkar,“ segir 

Sigríður Klara. Alls sóttu tíu um stöð-
una auk séra Örnu Grétarsdóttur Aðrir 
umsækjendur voru; mag. theol. Anna 
Þóra Paulsdóttir, dr. Grétar Halldór 
Gunnarsson, dr. Haukur Ingi Jónasson, 
cand. theol. Kristinn Snævar Jónsson, 
séra Kristín Pálsdóttir, mag. theol. 
María Rut Baldursdóttir, séra Stefán 
Már Gunnlaugsson, séra Úrsúla Árna-
dóttir, mag. theol. Viðar Stefánsson og 
séra Þórhallur Heimisson. 

Sáralítill loðnu-
afli barst á land
AKRANES: Einungis 4.146 

tonn af loðnu var landað 
á Akranesi á loðnuvertíð-

inni. Síðustu loðnunni var landað 
þar 19. mars úr Víkingi AK. Það 
voru eingöngu uppsjávarveiðiskip 
HB Granda sem lönduðu loðnu á 
Akranesi á þessari vertíð. Þetta eru 
hin glænýju Venus og Víkingur sem 
bæði voru á sinni fyrstu loðnuver-
tíð. Samkvæmt tölum Fiskistofu þá 
voru 560 tonn af loðnuaflanum sem 
landað var á Akranesi loðnuhrogn. 

Hitt fór til framleiðslu á fiskimjöli og 
–lýsi. Skipin veiddu alls 16.700 tonn 
af loðnu á vertíðinni og var mestum 
hluta þess eða rúmum 12.600 tonnum 
landað á Vopnafirði. 

Víkingur AK og Venus NS lönduðu 
síðustu loðnuförmum sínum á vertíð-
inni á Akranesi þar sem skipin voru 
svo bundin þegar vertíð lauk. Víkingur 
og Venus eru nú farin á kolmunna-
veiðar. Kolmunnakvóti HB Granda á 
þessu ári er alls rúm 32 þúsund tonn 
og eftir er að veiða 26 tonn af því. 

Vestlendingur 
vann gullklippurnar
BORGARBYGGÐ: Jón Ottesen 

frá Ytra Hólmi í Hvalfjarðar-
sveit vann Gullklippurnar í 

rúningi um liðna helgi. Keppt var um 
þær þar sem rúningsmenn víðs vegar 
af landinu rúðu sauðfé hver í kapp við 
hinn að loknum aðalfundi Landssam-
bands sauðfjárbænda sem haldinn 
var í Reykjavík í lok síðustu viku. 

„Undanfarin ár hef ég farið um og 
rúið sauðfé, mest hér á Vesturlandi. 
Þetta er svona vertíðarvinna, törn 
sem varir í um tvo mánuði á hverju 
ári. Annars stunda ég tamningar 
sem aðalstarf,“ segir Jón Ottesen 
sem er búsettur að Grímarsstöðum 
í Andakíl í Borgarfirði. Auk þess að 
stunda hestamennsku á Jón einnig 

um 30 kindur sem hann hefur á vetr-
arfóðrum hjá vini sínum að Steina-
hlíð í Lundarreykjadal. „Ein af ánum 
mínum bar fyrstu lömbum vorsins 
nú á sunnudagsmorgun. Það má því 
segja að sauðburður sé hafinn á Vest-
urlandi.“

Aðspurður segir Jón að þetta sé 
í fyrsta sinn sem hann vinni Gull-
klippurnar. „Þetta var í þriðja sinn 
að ég held sem keppt er um þær. Julio 
Cesar Gutierrez á Hávarsstöðum í 
Hvalfjarðarsveit vann þær í tvö fyrstu 
skiptin. Reyndar er hann lærifaðir 
minn í rúningnum. Ég hef unnið 
mikið með honum og hann kenndi 
mér handbrögðin,“ segir Jón Ottesen 
Gullklippuhafi Íslands árið 2016. 

Reynivellir í Kjós eru ævaforn kirkjustaður, og fyrst getið í kirknaskrá Páls biskups Jóns-
sonar frá því um 1200. Kirkjan sem nú er á staðnum er byggð 1859 í hefðbundnum stíl 
timburkirkna um miðja nítjándu öld. Fjær má sjá prestsbústaðinn.

Víkingur AK og Venus NS við festar í Reykjavíkurhöfn í síðustu viku. 

Meistarinn og lærisveinninn. Julio Cesar Gutierrez tvöfaldur Gullklippuhafi og Jón Ottesen 
sem heldur um klippurnar sem hann vann um helgina. 

Kristín Björg Árnadóttir.



Rakamælir Iðnaðarviftur

 

Blikktengi

Tilboð
kr4.990

Þakblásarar Kælar - frystar

Í þakrennur, frostvörn eða 
vatnslagnir.

Hitavír Þurrktæki

Rakatæki
Allar stærðir - með eða án vélakerfa

Tilboð
frá kr1.450

-Úrval af stærðum og gerðum

íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur  ∑  www.ishusid.is

Hljóðlátar viftur
Fyrir heimili og hótel

Er rakastigið of hátt?

Veggblásari
Öflugir útiblásarar

Tilboð
frá kr29.990

Er hætta á myglusvepp?
Hvert er rakastigið?

Tilboð
frá kr17.990

Svissnesk

Varmaendurvinnsla
Endurnota hita hússins

Tilboð
frá kr44.990

Kælikerfi 
 - frystikerfi

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

VORTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
6-
01

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 309.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is



Þessi birta, þessi skerpa 
og þessir mögnuðu litir

55” er vinsælasta stærðin hjá Samsung

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.

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800
DALBRAUT 1, AKRANEsI · 

sÍMI 433 0300
BoRgARBRAUT 61, 

BoRgARNEsI sÍMI: 422 2211

Varahluta- og viðgerðarþjónusta
New Holland – O&K – Fiat – Fiat Hitachi

VÉLANAUST ehf
Álhella 4 • Símar: 555 6670 / 892 3996 • www.velanaust.isÁlhella 4 • Símar 555 6670 • 892 3996 • www.velanaust.is

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

Uppl. í síma 699 6869 og rafeindir@internet.is

•  Tekur venjulegt GSM SIM kort.
• Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.
•  SMS og MMS viðvörun í síma og netf.
• Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
• Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
•  Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
• Stýring á hita, kveikja ljós, renna í pottinn.

Eftirlitsmyndarvél fyrir sumarbústaði og heimili

LÍFRÆNT 
RAUÐRÓFUDUFT 

Í HYLKJUM

„Minnkaði lyfin við 
sykursýki II um helming.“  

Jóhannes S. Ólafsson

14. apríl 2016
4. TÖLUBLAÐ 5. ÁRGANGUR

Fegurðin á 
Breiðinni

AKRANES: Það má fylli-
lega mæla með heimsókn á 
Breiðina á Akranesi. Í vetur 

hefur Akranesbær látið gera miklar 
endurbætur á svæðinu. Nú síðast var 
á dögunum komið fyrir bekkjum þar 
sem fólk getur tyllt sér. Á Breiðinni 
má njóta útivistar og heilnæms sjáv-
arloftsins. Þaðan sér út á hafið, hægt 
er að fylgjast með ríku fuglalífi og 
lesa í fjallasýnina. Gljáfægð og falleg 
útsýnisskífa segir frá þeim örnefnum 
sem blasa við. 

Einnig má skoða vitana tvo. Sá eldri 
var byggður úr steinsteypu árið 1918 
og stendur úti á svokallaðri Syðriflös. 
Þessi viti hefur ekki verið í notkun 
um tæplega sjö áratuga skeið en var 
nýverið gerður upp af myndarskap. 
Hann sómir sér nú afar vel þar sem 
hann stendur tíu metra hár úti á 
klöppunum. 

Hinn vitinn er helmingi hærri en 
sá gamli. Hann var reistur á árum 
seinni heimsstyrjaldar og er enn 
í notkun eftir sjö áratuga dygga 
þjónustu við sjófarendur. Þessi viti 
er opinn ferðamönnum (sjá Face-
book-síðu: Akranesviti). Í honum 
eru iðulega menningarviðburðir, svo 
sem myndasýningar og tónleikar, enda 
þykir hljómburður vitans afar góður 
og andrúmsloftið inni í honum sér-
stakt. Á opnunartímum er hægt að 
ganga efst upp í Akranesvita og horfa 
úr honum af svölunum sem umkringja 
ljóshúsið. Þaðan er stórkostlegt útsýni 
til allra átta. 

Blaðinu er dreift í 7.000 eintökum 
á öll heimili á Kjalarnesi, í Kjós og á Vesturlandi.

Útsýnisskífan, nýju bekkirnir og yngri vit-
inn á Breiðinni á Akranesi.


