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Guðlaugi Óskarssyni í Reykholti í 
Borgarfirði er margt til lista lagt. 
Þessi ljósmynd sýnir hvar sól 

hnígur til viðar yfir húsunum á hinum 
fornfræga menningarstað. Á miðopnu 
Vesturlands eru fallegar ljósmyndir sem 

Guðlaugur hefur tekið af hauststemm-
ingunni í uppsveitum Borgarfjarðar.

Sumarlok og haust 
í uppsveitum

VINUR KÆR
Hver veit hvort
hinsta kvöld vort
er nær
eða fjær.

Lofum því líðandi stund
hvern ljúflingsfund
vinur kær.

(Ljóð eftir Guðlaug Óskarsson)

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

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun
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Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
T
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                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál

Járn & Gler hf.  -  Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík   
S: 58 58 900.  www.jarngler.is 

Rennihurðarbrautir í úrvali  

Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is
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KJÓS: Þegar farið er um þjóð-
vegi landsins má oft sjá hvar 
bifreiðum erlendra ferða-

manna hefur verið lagt út í vegkant. 
Skammt frá eru síðan túristarnir önn-
um kafnir við að taka myndir af ís-
lenskum útigangshrossum. Þau ágætu 
dýr hafa hingað til ekki verið sett á 
hæsta stall í augum innlendra. Í aug-
um okkar erlendu gesta eru íslensku 
hestarnir hins vegar afar forvitnilegar 

og aðlaðandi 
s k e p n u r . 
Hver hefði 
trúað því að 
útigangshross á Íslandi gætu orðið 
stórstjörnur í ferðaþjónustunni? Þessi 
mynd var tekin í Kjósinni á dögunum 
þar sem skoskur ferðamaður var frá 
sér numinn við myndatökur á hval-
firsku stóði. Handan fjarðar er stór-
iðjusvæðið á Grundartanga.

Það virðast fáir gera sér grein fyrir 
þeim átökum sem áttu sér stað 
bæði fyrir opnum og lokuðum 

tjöldum við ESB um makrílveiðarn-
ar. Fyrst vildi ESB ekki viðurkenna að 
hér veiddist makríll. Síðan kom krafan 
um að þeir ættu þann makríl sem hér 
veiddist. Þegar loks var komist að samn-
ingaborði strandríkjanna um skiptingu 
makrílsins var tilboðið fyrst 5 til 6% 
hámark.

Hótanir um allsherjar viðskiptabann 
af hálfu ESB með sjávarafurðir fylgdu 
í kjölfarið. Eftir nokkurra ára þref fór 
tilboðið um hlut Íslendinga upp undir 
10% af heildarveiði. Ég sem ráðherra 
ákvað okkar hlutdeild af heildarafla 
makríls að lágmarki um 16,5% enda var 
það í góðu samræmi við magn stofnsins 
á Íslandsmiðum.

ESB draumur út í sandinn
Makrílveiðar okkar Íslendinga stöðvuðu 
endanlega samningana og inngönguferl-
ið í ESB í árslok 2011, en þá lét ég það 

verða mitt síðasta verk sem ráðherra að 
gefa út makrílkvótann fyrir árið 2012. 
Það voru 147 þúsund tonn. Þar með 
voru hendur eftirmanna minna bundn-
ar. Þrátt fyrir vilja til eftirgjafar til að 
halda áfram aðlögunarsamningunum 
við ESB komust þeir ekki áfram með 
það og samningum um inngöngu í ESB 
sjálfhætt. Veruleikafirring þeirra sem nú 
vilja halda áfram viðræðum um inn-
göngu í ESB er ótrúleg og sýnir bæði 
vanþekkingu  og vanmetakennd.

Menn geta nú velt því fyrir sér 
hversu mikla þýðingu makrílveiðarnar 
höfðu fyrir atvinnulíf og gjaldeyrisöfl-
un þjóðarinnar ekki síst eftir efnahags-
hrunið. En trúið mér, ákvarðanir mín-
ar um makrílveiðarnar  voru ekki vel 
þokkaðar af ESB sinnunum og vægast 
sagt mjög illa þokkaðar af mörgum hér á 
landi sem sáu ESB drauminn sinn renna 
út í sandinn.

Galnar ákvarðanir
Mín hugmynd var að smábátar mættu 

veiða nánast frjálst af makríl á grunn-
slóð en sjávarútvegsráðherra Fram-
sóknar [Gunnar Bragi Sveinsson] 
skerti hlut smábáta verulega um leið 
og hann kvótasetti makrílinn 2014. 
Það var bæði röng ákvörðun og ósann-
gjörn.

En bæði veiðar og vinnsla hafa þró-
ast ótrúlega hratt á þessum 7 árum, 
nánast kraftaverki líkast og sýnir styrk 
íslenskrar útgerðar og fiskvinnslu.  
Ákvörðun mín um að koma með allan 
afla að landi til matvælavinnslu skipti 
líka sköpum fyrir þróun makrílveið-
anna. Var sú ákvörðun tekin í góðri 
samvinnu við flesta í útgerðinni og 
fiskvinnslunni og hefur reynst farsæl.

Ákvörðun utanríkisráðherra um að 
styðja viðskiptahindranir ESB á Rúss-
land og kalla yfir sig viðskiptabann á 
makríl sýndi ótrúlegan undirlægjuhátt 
við ESB og  var galin aðgerð sem von-
andi verður afturkölluð sem fyrst.

Jón Bjarnason, 
fyrrverandi sjávarútvegsráðherra.

Milljón tonn 
makríls á sex árum
Frá árinu 2010 hafa íslensk skip veitt milljón tonn af makríl í ís-

lenskri lögsögu.  Milljónasta tonnið var innbyrt nú í lok sept-
ember þegar aflinn á yfirstandandi vertíð náði 142.221 tonni. 

„Engum dylst að koma makrílsins á Íslandsmið 
hefur haft mikil áhrif á afkomu útgerðar, tekjur 
sjómanna og hag landsmanna allra.  Útflutnings-
verðmæti makrílafurða, að undanskildu mjöli, frá 
árinu 2010 til og með 2015 nam 110 milljörðum.  
Á bakvið þá tölu eru um 600 þús. tonn og meðal-
verð því 184 kr/kg.,“ segir á heimasíðu Landssam-
bands smábátaeigenda (LS).

Makrílveiðar við Ísland hófust sumarið 2006. 
Þá veiddist þessi fisktegund sem meðafli við 
síldveiðar suður og austur af landinu og taldist nánast til furðufiska.  
Árið 2008 hófst makrílveiðin fyrir alvöru þegar veidd voru 112 þús. 
tonn. Árið 2009 voru veidd 116 þús. tonn.  Aðeins 10% af þessum afla 
fór í vinnslu til manneldis.  Síðar var bætt úr því og menn aflögðu að 
mestu þann leiða sið að bræða makrílinn í mjöl og lýsi.

Jón Bjarnason fyrrum þingmaður gegndi stöðu sjávarútvegsráð-
herra 2009–2011. Á mánudag skrifaði hann pistil um makrílveiðarnar 
á heimasíðu sinni. Tilefnið var einmitt ofangreind frétt á heimasíðu LS 
um milljón tonna aflann. Jón hefur góðfúslega gefið Vesturlandi leyfi til 
að birta þennan pistil sinn. Er hann í grein hér til hliðar á þessari síðu. 
Jóni Bjarnasyni ber að þakka að hafa sýnt einurð í markílmálinu á sín-
um tíma og þannig staðið gegn undirlægjuhætti þeirra stjórnmála- og 
embættismanna sem óttuðust öðru fremur erlent vald. Sömuleiðis ber 
að harma kvótasetningu makríls á smábáta sem og þátttöku í viðskipta-
stríði gegn Rússlandi.

Íslendingum hefur oft heppnast vel að skjóta sig í báðar lappir þegar 
vel gengur og það gerðist í þessum tilvikum.

Magnús Þór Hafsteinsson

LEIðARI

www.birkiaska.is

Birkilauf (Betulic) hefur góð áhrif á bæði 
vökvajafnvægi líkamans og húð, örvar 
starfsemi nýrna og þvagfæra. Hraðar 
efnaskiptum og losar vatn úr líkamanum, 
dregur úr bólgum og afeitrar líkamann (detox).

Birkilaufstöflur

 Jón Bjarnason fyrrverandi alþingismaður 
og sjávarútvegsráðherra:

Ákvað að hér 
skyldu makrílveiðar 
stundaðar af krafti

Stríðsflagg fornt 
fannst á hafsbotni

guðjón Sigmundsson safnstjóri Hernámssetursins á Hlöðum á Hvalfjarðarströnd og guðmundur Jón Hafsteinsson stýrimaður og skip-
stjóri halda fánanum góða sem tilheyrði breska sjóhernum á milli sín. Slíkir fánar eru með rauðum krossi á hvítum grunni. Efst í vinstra 
horni er svo fánamerki breska heimsveldisins.

AUSTFJARÐARMIÐ/HVAL-
FJARÐARSVEIT:  Á dögunum 
kom Skagamaðurinn Guð-

mundur Jón Hafsteinsson stýrimaður 
og afleysingaskipstjóri á línuveiðararn-
um Gulltoppi GK 24 frá Grindavík fær-
andi hendi á Hernámssetrið á Hlöðum á 
Hvalfjarðarströnd.

Forsaga þessarar heimsóknar er sú 
að fyrir um það bil tveimur árum síð-
an var áhöfn Gulltopps á veiðum aust-
ur af landinu. Skipverjar voru að draga 
línuna þegar torkennilegur tauvöndull 

kom upp með henni kræktur á krók-
ana. Mikil varð undrun manna þegar í 
ljós kom að hér var á ferð gamall fáni af 
bresku herskipi.

Fáninn var þveginn og í ljós kom að 
hann var afar heillegur þó hann bæri 
vissulega merki notkunar og væri jafn-
vel með götum sem gætu þess vegna 
verið eftir byssukúlur og sprengjubrot.  
Augljóst var að fáninn hafði legið á hafs-
botni um langt skeið en krækst á línu 
Gulltopps. Ómögulegt er að segja til um 
sögu fánans. Það eina sem vitað er með 

vissu er að hann hefur tilheyrt herskipi 
í þjónustu breska sjóhersins. Slík her-
skip voru mjög tíðir gestir við Austfirði í 
hildarleik seinni heimsstyrjaldar og síð-
ar í landhelgisstríðunum við Íslendinga.

Guðmundur Jón færði fánann að 
gjöf til Hernámssetursins fyrir hönd 
áhafnar og útgerðar Gulltopps GK sem 
er sjávarútvegsfyrirtækið Stakkavík 
í Grindavík. Mun fáninn hér eftir fá 
veglegan sess á safni Hernámssetursins 
enda einstakt að íslenskt safn geti státað 
að eiga stríðsfána af bresku herskipi.

Þarfasti þjónninn 
í ferðaþjónustu

Evonia eykur hárvöxt með því að 
veita hárrótinni næringu og styrk.

Evonia er hlaðin bætiefnum sem 
næra hárið og gera það gróskumeira.

Bætiefni ársins í Finnlandi 2012.

Evonia

www.birkiaska.is
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SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK

Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

Í NÝJU VERSLUNINA

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN

BETRI SVEFN     HVÍLD

Opið virka daga kl .  10 -18 
Laugardaga kl .  11-16 

Suðurlandsbraut 24    108 Reykjavík    554 6969    lur@lur.is    www.lur.is

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARASTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR
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ISTANBUL: Þriðjudaginn 27. 
september var nýr ísfisktogari 
HB Granda, sem hlotið hefur 

nafnið Akurey AK 10, sjósettur hjá 
Celiktrans skipasmíðastöðinni í Ist-
anbul í Tyrklandi. Akurnesingurinn 
Eiríkur Jónsson sem hefur gegnt 
stöðu skipstjóra á ísfisktogaranum 
Sturlaugi H. Böðvarssyni AK um 
árabil, var um borð þegar hinni nýju 
Akurey var rennt á flot út í Marm-
arahafið. Eiríkur verður skipstjóri á 
Akurey AK.
 
Eitt þriggja systurskipa
Akurey AK er nýsmíði nr. CS 49 hjá 
skipasmíðastöðinni Celiktrans í Ist-
anbul Tyrklandi. Þetta skip er annar 
ísfisktogarinn af þremur, sem smíð-
aður er hjá tyrknesku stöðinni fyrir 
HB Granda. Þeir eru systurskip og 
eiga að heita Engey RE, Viðey RE og 
Akurey AK. Áður hafði Celiktrans 
smíðað uppsjávarskipin Venus NS og 
Víking AK fyrir félagið. Venus og Vík-
ingur komu til landsins á síðasta ári.

Að sögn Þórarins Sigurbjörns-
sonar, sem hefur haft eftirlit með 
skipasmíðinni í Tyrklandi fyrir HB 
Granda, hófst smíði Akureyjar síðast-
liðinn vetur. Smíði ýmissa stálhluta 
eða svokallaðra blokka hófst um 
haustið 2015 en kjölur var formlega 
lagður að skipinu snemma árs 2016. 
Vélbúnaður skipsins er kominn um 
borð ásamt spilum og fleiri hlutum. 
Hafist verður handa af fullum krafti 
við frágang á rafmagni, rörakerfum, 
íbúðum o.fl. nú eftir sjósetninguna.

 
Kemur í upphafi næsta árs
Akurey og systur hennar tvær eru 
mikil skip. Lengd þeirra er 55 metrar 
og breiddin 14 metrar. Skipin mælast 
um 1830 tonn.  Klefar eru fyrir 17 
skipverja. Allir eru þeir eins manns, 
nema einn sem er stærri. ,,Smíða-
hraði  þessa skips er talsvert meiri en 
á Engey RE, sem senn verður tilbúin 
til afhendingar, enda er um raðsmíði 
að ræða. Áætluð afhending á Akurey 
er á fyrri hluta ársins 2017. Öllum 
frágangi neðansjávar er lokið, eins og 
frágangi á botnstykkjum, skrúfubún-
aði, stýri og fleiru. Þegar öllum frá-
gangi um borð verður  lokið verður 
skipið klárt til reynslusiglingar,“ segir 
Þórarinn Sigurbjörnsson.

 

Vestlenskur vinnslu- og  
lestarbúnaður
Það mun heyra til nýjunga í þessum 
þremur ísfisktogurum HB Granda að í 
þeim verður ný gerð vinnslu- og lestar-
búnaðar sem er hannaður, þróaður og 
smíðaður af fyrirtækinu Skaginn á 
Akranesi og dótturfyrirtæki þess 3x 
Technology á Ísafirði. Í upphafi síðasta 
árs voru gerðir samningar að verð-
mæti 1.190 milljónir króna um þenn-
an tæknibúnað. Þar er annars vegar 
um að ræða  tæki á vinnsluþilförum 
skipanna og síðan sjálfvirk flutninga-
kerfi á körum fyrir fiskafla.  

Þessi nýji búnaður á að auka veru-
lega nýtingu og gæði fisks, lágmarka 
kostnað og bæta vinnuaðstöðu sjó-
manna. Búnaður á vinnsluþilfari er 
jafnframt hannaður þannig að sérstök 
áhersla er lögð á aðstöðu til nýtingar 
slógs, lifrar og hrogna. Nokkuð ljóst er 
að margir munu fylgjast af áhuga með 
þessari nýju tækni.

Nýsmíðin Akurey AK 
10 sjósett í Tyrklandi

Ný heimasíða 
hjá Stykkis-
hólmsbæ
STYKKISHÓLMUR: Sveitarfélög á 
Vesturlandi hafa mörg hver endur-
nýjað heimasíður sínar á undan-
förnum mánuðum. Það þarf ekki að 
koma á óvart enda skiptir internetið 
stöðugt meira máli til að koma upp-
lýsingum milliliðalaust og með skil-
virkum hætti á framfæri til íbúa. Nú 
síðast til að ríða á vaðið er Stykkis-
hólmsbær sem hefur opnað nýja og 
smekklega síðu á stykkisholmur.is.
 

Lítil  
bjartsýni í 
fiskþurrkun
LANDIÐ: „Til skemmri tíma litið ætti 
markaðurinn að hressast í október til 
desember. Þegar rigningartíma lýk-
ur og jólamarkaðurinn er í augsýn 
verður trúlega vöntun á vöru vegna 
minni framleiðslu. En til lengri tíma 
litið er ég ekki bjartsýn, ekki ennþá. 
Það er ekkert í spilunum sem gefur 
ástæðu til bjartsýni, því miður.“ Þetta 
segir Katrín Sigurjónsdóttir fram-
kvæmdastjóri Sölku fiskmiðlunar á 
Dalvík í samtali við Fiskifréttir um 
ástandið á markaðnum fyrir þurrk-
aðar fiskafurðir (hausa og hryggi) í 
Nígeríu. Katrín var í íslensku sendi-
nefndinni sem Lilja Dögg Alfreðs-
dóttir utanríkisráðherra var í forustu 
fyrir í ferð til Nígeríu í lok síðasta 
mánaðar. Ástandið á nígeríska mark-
aðnum hefur lítið breyst undanfarn-
ar vikur. Í heildina eru verð rétt um 
helmingur af því sem það var fyrir 
rúmu ári. Á tólf mánaða tímabili, frá 
maí 2015 til apríl 2016 dróst verð-
mæti útflutnings frá Íslandi til Níger-
íu saman úr 16,4 milljörðum króna í 
9,4 milljarða miðað við sambærilegt 
tólf mánaða tímabil á undan. Ástæð-
an er að megninu til samdráttur í sölu 
þurrkaðra afurða. Þrjár fiskþurrkan-
ir eru á Vesturlandi: á Akranesi, í 
Ólafsvík og að Miðhrauni í Eyja- og 
Miklaholtshreppi.
 

Mesta umferð 
í september 
frá upphafi
VESTURLAND: Umferð fer stöð-
ugt vaxandi um Vesturlandsveg 
og Hvalfjarðargöng þar sem metin 
falla enn og aftur. Aldrei hefur verið 
meiri umferð í Hvalfjarðargöngum í 
septembermánuði en í ár. Munar þar 
miklu frá fyrra meti. Meðalumferð á 
sólarhring var nær 1.100 bílum meiri 
nú en í september í fyrra. Það stefnir 
í að meðalumferð á sólarhring á ár-
inu öllu verði um eða yfir 6.400 öku-
tæki á sólarhring en var ríflega 5.600 
á árinu 2015. Fyrirtækið Spölur sem 
á og rekur Hvalfjarðargöng birtir 
umferðartölurnar á heimasíðu sinni 
(spolur.is).
 

Endurnýjun  
í flota  
Hellissands
SNÆFELLSBÆR: Útgerðarfélagið 
Hjallasandur ehf. á Hellissandi hefur 
gengið til kaupa á bátnum Sandvík 
EA frá Árskógsströnd. Sandvík er 
43 brúttótonn að stærð og smíðuð á 
Ísafirði árið 1996. Útgerðin átti fyrir 
minni bát sem verður seldur. Sand-
vík EA fær nafnið Bára SH. Örn 
Arnarson verður skipstjóri. Bátur-
inn verður gerður út á dragnót.

SMÁFRéTTIR

Skagamaðurinn Eiríkur Jónsson skipstjóri (t. h.) var augljóslega kampakátur með sjósetninguna.

Dráttarbátar færa skipið að bryggju. til 
hægri á myndinn má sjá systurskipið Engey 
rE sem verður afhent í vetur.

akurey aK rennur af stað fánum prýdd af stalli sínum í skipasmíðastöðinni og út í 
Marmarahafið.

akurey komin að bryggju. nú tekur við vinna við að koma fyrir búnaði og innréttingum í 
skipinu.

akurey komin á flot.
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Framleiðslu- sölu og þjónustufyrirtækið Flúrlampar ehf. var stofnað árið 1977 en 
á upprunalega tengsl við hafnfirska fyrirtækið Rafha.  

Sérstaða Flúrlampa byggist að stóru leiti á getu til að sérsmíða lampa, einum 
stærsta lager landsins af ljósabúnaði og íhlutum í lampa auk tæknideildar sem 
sérhæfir sig í forritun og þjónustu við DALI ljósastýringar

Við framleiðum staðlaða lampa og ljós en vinnum einnig náið með hönnuðum, 
arkitektum, verkfræðistofum og rafverktökum að lausnum í lýsingu fyrir heimili 
og vinnustaði. Starfsemin skiptist að mestu upp í fjögur meginsvið þ.e framleiðslu 
frá upphafi til enda, innflutning á fullbúnum vörum og varahlutum, heildsölu og 
smásölu ásamt öflugri tæknideild.

Framleiðsla - Heildsala - Smásala – Þjónusta

Kaplahraun 20  •   220 Hafnarfjörður  •   +354 550 1300  •   flurlampar@flurlampar. is   •   www.flurlampar. is

HELVAR DALI ljósastýringar -  
Casambi þráðlausar Bluetooth 
ljósastýringar -

Innfelld LED ljós
LED perur
LED lampar
LED borðar
LED spennar

Zhaga Standard LED
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KJÓS: Vorið 2002 vígði séra 
Pétur Þorsteinsson, prestur 
Óháða safnarðarins í Reykja-

vík, sérstakan grafreit fyrir húsdýr í 
landi Hurðarbaks í Kjós. Þessi dýragraf-
reitur er sá fyrsti sinnar tegundar hér á 
landi og er enn í fullum rekstri. Stofn-
endur garðsins voru þau Guðný G. 
Ívarsdóttir og Kristján heitinn Mikka-
elsson í Flekkudal í Kjós.

„Hugmyndin að dýragrafreit kvikn-
aði þegar ég stundaði nám í viðskipta-
fræði við Háskóla Íslands. Ég vann 
hana sem viðskiptahugmynd í tengsl-
um við verkefni sem ég gerði. Það er 
boðið upp á að dýrið fái legstað í af-
mörkuðum reit, tekin er gröf og síðan 
gengið frá henni að útför lokinni. Það 
eru oft virðulegar athafnir í tengslum 
við það þegar dýrunum er fylgt til graf-
ar. Eigendur dýranna geta svo komið 

og vitjað grafanna hvenær sem er, sett 
blóm eða annað sem fólk hefur hug á. 
Garðurinn er ávallt opinn. Sumt fólk 
sinnir gröfunum mjög vel. Það eru sett-
ir krossar og minnismerki á borð við 
legsteina eða skilti. Um jól er mikið af 
kertaljósum þannig að það er augljóst 
að margt fólk minnist þessa vina sinna. 
Það gildir bæði um eldra fólk sem 
yngra og allt niður í börn,“ segir Guðný 
G. Ívarsdóttir. 

Fyrst eftir að grafreiturinn opnaði 
þá var mikið að gera. Síðan hefur að-
eins dregið úr en í dag eru þó jörðuð 
tvö til þrjú dýr í mánuði í dýragrafreitn-
um. Á þeim rúmlega 14 árum sem liðin 
eru frá vígslu grafreitsins hafa á fjórða 
hundrað dýra hlotið þar sína hinstu 
hvílu. „Þarna hvíla hundar, kettir, páfa-
gaukar, naut, þó nokkuð af hestum, 
einhverjar slöngur, en engir gullfiskar.“

Dýragrafreiturinn á Hurðarbaki í Kjós:

Allir hundar fara til 
himna og hin dýrin líka

Dýragrafreiturinn er undir Meðalfelli í fallegu og vinalegu umhverfi þar sem laxá í Kjós rennur skammt hjá og liðast um dalinn.

nautið guttormur var goðsögn og skærasta stjarna Húsdýragarðsins í reykjavík meðan 
hann lifði.

Schaefer-hundurinn garpur varð 11 ára og 
bandið hans hangir þarna enn.

Vinkonurnar lísa og Storka fóru yfir í Sumarlandið með þriggja vikna millibili haustið 
2013. Þær hvíla nú saman.

Páfagaukurinn Moli fór aldrei til ljósmyndara 
án þess að setja fyrst upp pípuhattinn. Kötturinn Icarus á sinn legstað í Kjósinni.
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Þegar myndgæðin 
skipta öllu máli

LED • 1920X1080 • 400 PQI • Nýtt Smart viðmót 

K5505

 32“ kr. 79.900.- / 40“ kr. 99.900.- / 49“ kr. 119.900,- / 55“ kr. 169.900.-

UHD - 4K • Bogið • 3840x2160 (4K) - 8M pixlar • • Nýtt Smart viðmót • LED • PQI: 1400

KU6175

THIS IS TV

40“ kr. 119.900.- / 49“ kr. 139.900,- / 55“ kr. 179.900.-

KU6405 / 6475

UHD • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

40“ kr. 119.900,- / 43“ kr. 129.900.- / 49“ kr. 159.900.-
 / 55“ kr. 199.900.- /  65“ kr. 349.900.-

THIS IS TV

Hvítt • LED • 1920X1080 • 400 PQI • Nýtt Smart viðmót 

K5515

40“ kr. 99.900.- / 49“ kr. 119.900,-

Nú á 
betra verði

KU6655 / 6505

43“ kr. 139.900.- / 49“ kr. 169.900.- / 55“ kr. 209.900.- /  65“ kr. 379.900.-

UHD • Curved • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt 
Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

THIS IS TV

Hvítt 

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800
DALBRAUT 1, AKRANEsI · 

sÍMI 433 0300
BoRgARBRAUT 61, 

BoRgARNEsI sÍMI: 422 2211
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BORGARBYGGÐ: Guðlaugur 
Óskarsson fyrrverandi skóla-
stjóri hefur haft yndi af því 

að taka ljósmyndir og ríða út eftir að 
hann komst á eftirlaun eftir langan 
starfsaldur við Kleppjárnsreykjaskóla 
í Borgarfirði. Myndirnar sem hér 
fylgja voru teknar síðsumars og í byrj-
un hausts á ferðum hans um heima-
slóðir sem eru hinar fögru uppsveitir 
Borgarfjarðar. Þær minna okkur á að 
þó að sumrinu sé lokið og daga tekið 
að stytta þá er enn úrvals tími til að 
stunda útivist og njóta náttúrunnar 
í allri hennar dýrð. Birtan og litirnir 
gleðja svo sannarlega manninn og 
lyfta upp sálinni. Guðlaugur féllst 
góðfúslega á að deila myndum sínum 
með lesendum Vesturlands.  

Sumri hallar og  
hausta fer í uppsveitum  
Borgarfjarðar

norðlingafljót 
við Kleppa.

Hvítá við Hraunfossa á laugardaginn.
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Demantur, góður félagi guðlaugs í smalamennsku, grípur niður í morgunáningu í seinni 
leitum á arnarvatnsheiði.

norðurljósin hafa glatt marga undanfarið. Hér leika þau listir sínar yfir reykholti.

giljafoss í reykjadalsá.

Myndasmiðurinn guðlaugur Óskarsson í áningu með hestum sínum við giljafoss í 
reykjadalsá.

Kindur njóta haustbeitar við Hest í andakíl.

Jón Eyjólfsson á Kópareykjum við kuldalegar aðstæður í seinni leit á arnarvatnsheiði.
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AKRANES: Gylfi Ólafsson 
heilsuhagfræðingur leiðir 
lista Viðreisnar í Norðvestur-

kjördæmi fyrir Alþingiskosningarn-
ar sem fara fram í lok mánaðarins. 
Gylfi er nýr og ferskur frambjóðandi 
á vettvangi stjórnmálanna. Þetta er í 
fyrsta sinn sem hann fer í framboð. 
„Ég hef fylgst lengi með þjóðmála-
umræðunni. Eftir nokkra umhugs-
un fann ég að mig langaði til að gefa 
kost á mér í stjórnmálunum.  Við-
reisn er nýr flokkur sem hefur mark-
að sér stefnu eilítið hægra megin við 
miðjuna í íslenskum stjórnmálum. 
Flokkurinn er laus við kreddur og vill 
hófsama hægristefnu með sterku vel-
ferðarívafi en er samt reiðubúinn að 
skera sig frá öðrum flokkum að mjög 
mörgu leyti,“ segir Gylfi.

 
Fjölhæfur að vestan
Vesturland hitti Gylfa að máli í vik-
unni þar sem hann var staddur á 
Akranesi til að kynna sig fyrir kjós-
endum. Það er því ekki úr vegi að 
forvitnast eilítið um hver hann er. „Ég 
ólst upp á Ísafirði. Þar bjó ég þangað 
til ég hélt í háskólanám. Fyrst fór ég 

til Akureyrar að læra til grunnskóla-
kennara. Árið 2007 flutti ég svo til 
Spánar og bjó þar í eitt ár. Eftir það 
lá leiðin til Svíþjóðar þar sem ég fór í 
hagfræðinám. Með tímanum þróaðist 
það út í að ég sérhæfði mig í heilsu-
hagfræði. Það er sá angi hagfræðinnar 
sem snýr að snertiflötum peninga við 
heilsu og heilbrigðisgeirann. Ég nam 
við háskóla í Stokkhólmi og bjó þar. 
Ég kom þó mikið heim til Íslands á 
sumrin og vann þá meðal annars við 
útibú fréttastofu RUV á Ísafirði og 
mikið í ferðaþjónustu sem leiðsögu-
maður ferðamanna á Hornströndum, 
við sölu á ferðum í Vigur og víðar við 
Ísafjarðardjúp. Þetta var meðan ferða-
þjónustan var enn eins konar tóm-
stundagaman, áður en menn fóru að 
græða á henni,“ segir Gylfi og brosir 
við endurminninguna.  „Ég er lands-
byggðarmaður og á góðar rætur fyrir 
vestan,“ bætir hann við.

 
Stundaði skordýrabúskap
Gylfi rifjar upp að hann hafi eftir sex 
ára búsetu erlendis fengið ólækn-
andi heimþrá árið 2013. „Þá flutti 
ég aftur heim til Íslands og hef verið 

hér síðan. Þarna var ég búinn með 
meistaranám í heilsuhagfræði við 
Stokkhólmsháskóla. Ég er síðan langt 

kominn með doktorsnám í greininni 
við Karolinska Institutet í Stokkhólmi 
en reikna með að það fari á hilluna 
ef fram fer sem horfir í stjórnmála-
þátttöku minni. Eftir að ég kom aftur 
heim til Íslands hef ég verið sjálfstætt 
starfandi í heilsuhagfræði og sinnt 
kennslu við Háskóla Íslands.“

Allt í einu kemur hér upp úr dúrn-
um að Gylfi hefur líka starfað sem 
skordýrabóndi. „Já, ég  rak ásamt 
fleirum lítið nýsköpunarfyrirtæki í 
Bolungarvík. Þar gerðum við tilraunir 
með eldi á skordýrum til notkunar í 
fóður og til manneldis. Þetta var alger 
tilraunastarfsemi þar sem við leituð-
um svara við ákeðnum spurningum. 
Nú höfum við fengið svör við þeim. 
Þau svör eru ekki áframhaldandi 
rekstri í vil svo við erum nú að leggja 
þessa starfsemi niður.“

 
Hugsaði sig vel um
Í máli Gylfa kemur fram að þó hann 
hafi alltaf sýnt þjóðfélagsmálum 
áhuga þá hafi hann lengi vel verið 
afhuga því að fara í stjórnmálin. „Um-
ræðan um stjórnmálamenn á Íslandi 
er oft mjög hörð og óvægin. Hún var 
stærsta ástæðan fyrir því að ég hef ef-
ast um að rétt væri að gefa kost á sér 
til þessara starfa.“ Gylfi nefnir líka að 
hann sé ekki einn á báti. Hann er fjöl-
skyldumaður. „Eiginkona mín er frá 
Flateyri og við hjónin eigum ársgamla 
dóttur. En nú hef ég hins vegar kastað 
mér út í þessa laug og verð bara að 
synda að hinum bakkanum. Það geri 
ég öðrum þræði í von um að umræð-
an geti orðið jákvæðari en hún hefur 
verið. Sjálfur reyni ég að forðast að 
taka þátt í neikvæðri umræðu,“ segir 
hann.

Listi Viðreisnar er skipaður fólki 
víðs vegar að úr hinu víðfeðma Norð-
vesturkjördæmi. „Lee Ann Maginn-
is lögfræðingur og verkefnastjóri á 
Blönduósi er önnur á listanum. Hún 
hefur starfað mikið á Bifröst. Síðan 
er Sturla Rafn Guðmundsson svæð-
isstjóri RARIK á Vesturlandi í þriðja 
sæti. Hann er með starfsstöð í Stykkis-
hólmi. Kjördæmið er mjög fjölbreytt. 
Þar eru margir byggðakjarnar og 
margvíslegir hagsmunir sem taka þarf 
tillit til. Vestfirðingurinn í mér hefur 
kannski mest hugsað um Norðvest-
urkjördæmi sem sjávarútvegssvæði 
en auðvitað er það ekki svo. Stoðirnar 
eru miklu fleiri, svo sem innan land-
búnaðar, ferðaþjónustu, iðnaðar og 
menntunar.“

 
Vill ljúka viðræðum við ESB
Stefna Viðreisnar í hinum ýmsu 
málaflokkum er víðtækari en svo að 

henni megi gera skil í stuttu blaða-
viðtali. Gylfi tæpir á nokkru af því 
helsta. „Viðreisn stendur fyrir margt 
áhugavert og flokkurinn er skipaður 
skemmtilegu fólki sem gaman er að 
vinna með. Flokkurinn er opinn fyrir 
kerfisbreytingum í sjávarútvegsmál-
um þar sem litið er til markaðslausna 
og að hluti veiðiheimilda fari árlega á 
uppboðsmarkað. Við viljum sjá skyn-
samlegar lausnir í málefum útvegsins 
til að ná langvarandi sáttum í þeim 
málaflokki. Viðreisn vill að leiðin milli 
bænda og neytenda verði stytt svo að 
hagur beggja fari betur saman. Við 
viljum líka að efnd verði loforð um 
þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald 
aðildarviðræðna við ESB.“

Þessi orð vekja spurningu til 
frambjóðandans um það hvort hann 
vilji sjá að Ísland gangi í Evrópusam-
bandið? „Ég vil allavega ljúka aðildar-
viðræðunum. Sjálfur hef ég búið í ESB 
landi sem er Svíþjóð. Ég tel af eigin 
reynslu að við Íslendingar getum sótt 
mjög margt jákvætt og gott til sam-
bandsins. En mér finnst mikilvægt að 
þjóðin fái að ráða för. ESB málið er 
þannig að það er mjög mikilvægt að 
þjóðin sé samstíga í því. Einn af lær-
dómunum sem við getum dregið af 
stjórn vinstri flokkanna 2009–2013 er 
að það gengur ekkert að keyra svona 
mál í gegn af afli þar sem minnihlut-
inn er nánast gerður að óvinum og 
málið þvingað í gegn í andstöðu við 
það fólk. Það verður að ná sem víð-
tækastri sátt. Spurningin er hvort að 
sækja hefði átt um aðild að ESB hefði 
átt að fara í þjóðaratkvæði á sínum 
tíma. Þá hefði gengið betur að ná fram 
nauðsynlegum málamiðlunum.“

 
Viðreisn leggur til myntráð
Í framhaldi af þessu ítrekar Gylfi að 
flokksmenn í Viðreisn séu fólk sem 
hafi áhuga á vestrænni samvinnu. 
Góð og náin tengsl við nágrannaríki 
Íslands geti skilað miklu. „Viðreisn 
leggur til að þó Íslendingar höfnuðu 
aðild að Evrópusambandinu þá sé 
hægt að gera ýmislegt til að ná árangri 
með meira samstarfi. Til að mynda 
höfum við lagt fram hugmyndir um 
að taka upp svokallað myntráð. Það er 
lausn sem er nú er raunhæf og fram-
kvæmanleg þökk sé mikilli aukningu 
ferðamanna með tilheyrandi inn-
streymi af erlendum gjaldeyri.“ 

Gylfi útskýrir hvað átt sé við með 
hugtakinu myntráð. „Það felur í sér 
að gengi íslensku krónunnar er fest 
við einhvern kjölfestugjaldmiðil 

Kosningar til Alþingis fara fram laugardaginn 29.  október 2016. 
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar er hafin. Í umdæmi Sýslumann-
sins á Vesturlandi fer hún fram á eftirtöldum stöðum: 

n Akranesi - skrifstofu sýslumanns, Stillholti 16-18,  
virka daga kl. 10.00 til 15.00
n Borgarnesi - skrifstofu sýslumanns, Bjarnarbraut 2,  
virka daga kl. 10.00 til 15.00
n Búðardal - skrifstofu sýslumanns, Miðbraut 11,  
virka daga kl. 12:30 til 15.30
n Eyja- og Miklaholtshreppi - skrifstofu hreppsstjóra, Þverá, 
virka daga kl. 12.00 til 13.00
n Ólafsvík - skrifstofu sýslumanns, Bankastræti 1a 
á þriðjudögum og fimmtudögum kl. 10.00 til 14.00
n Stykkishólmi - skrifstofu sýslumanns, Borgarbraut 2,  
virka daga kl. 10.00 til 15.00
n Grundarfirði – skrifstofu sýslumanns, Hrannarstíg 2, 
á mánudögum og miðvikudögum, kl. 17.00 til 19.00

Hægt er að kjósa á öðrum tíma samkvæmt nánara samkomulagi 
við viðkomandi kjörstjóra.

Kjósendum er bent á að hafa persónuskilríki meðferðis á 
kjörstað.

Stykkishólmi,  23. september 2016
Sýslumaðurinn á Vesturlandi  

Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar

„Viðreisn er hófsamur hægri- 
flokkur og laus við kreddur“

gylfi Ólafsson var staddur í kosninga- 
baráttu á akranesi í byrjun vikunnar.
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Upplýsingatæknin er okkar heimavöllur. Við erum hópur fólks 
með ólíka hæfni á ýmsum sviðum upplýsingatækninnar. Við 
getum forritað lausnir, smíðað vefi, hýst kerfi, og rekið heilu 
tölvuumhverfin. Okkar markmið er að veita framúrskarandi 
þjónustu og aðstoða viðskiptavini okkar að ná betri árangri í 
sínum rekstri. Vertu með PREMIS í liði.

Traustur rekstur
tölvukerfa

Hádegismóum 4 - 110 Reykjavík - 547 000 // premis.is

Örugg hýsing 
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sem í okkar tilfelli yrði þá mjög lík-
lega evran.  Þá myndum við flytja inn 
peningastefnu Evrópusambandsins, 
vaxtastig þess og verðlagsstöðuleika. 
Þetta krefst þess þó að það sé víðtæk 
sátt meðal aðila vinnumarkaðar-
ins, einkum þegar harðnar á dalnum 
þannig að vilji sé til að menn taki á 
sig launalækkanir svo forða megi at-
vinnuleysi. Þetta krefst þess að ríkis-
fjármálin séu mjög stöðug og að við 
eigum góðan og mjög stóran gjaldeyr-
isvaraforða. Hann myndi þá virka eins 
og gullfótur í gömlu kerfunum. Við 
ættum alltaf evrur á móti hverri ein-
ustu krónu sem væri í umferð. Við hjá 
Viðreisn teljum til að mynda að þetta 
sé stærsta einstaka leiðin til að lækka 
húsnæðiskostnað því vextirnir yrðu 
svo miklu lægri,“ segir Gylfi og bendir 
auk þess á að fyrirtækin í landinu hafi 
lengi kvartað yfir óstöðugu verðlagi og 
gengi. „Myntráð kemur einnig til móts 
við atvinnulífið. Ísland er eina landið 
af sinni stærð sem baksar við að halda 
úti sjálfstæðum gjaldmiðli. Þegar litið 
er nokkra áratugi aftur í tímann sést 
hversu illa það hefur tekist. Þó vel 
gangi núna þá virðast ýmis hættu-
merki vera á lofti.“

Heilbrigðis- og umhverfismál
Þegar Gylfi er beðinn um að tiltaka 
einhverja sérstaka málaflokka sem 
standi honum nærri þá nefnir hann 
strax heilbrigðismálin. „Þau eru 
áhugamál mitt og þar má segja að ég 
hafi mitt formlega hæfi í krafti minnar 

menntunar. Ég hef líka mikinn áhuga 
á umhverfismálum. Mér finnst vanta, 
svo dæmi séu tekin, meiri djörfung 
í stefnu okkar Íslendinga í loftlags-
málum, sorpmálum og ýmiss kon-
ar sóunarmálum. Ég vil líta betur til 
landgræðslu, endurheimtar votlendis, 

rafbílavæðingar, bættrar olíunýtingar 
skipa og öðru sem snýr að farartækj-
um og flutningum.“

Gylfa bíða annasamar vikur. Eins 
og fram kom í upphafi viðtalsins þá var 
hann staddur á Akranesi í byrjun vik-
unnar. Fyrir honum lá að fara akandi 

um Húnavatnssýslur, Skagafjörð, Snæ-
fellsnes og víðar um kjördæmið. Það 
er í mörg horn að líta fyrir frambjóð-
andann sem leiðir bæði nýtt framboð 
og er nýliði á vettvangi stjórmálanna. 
„Ég vil hitta sem flesta kjósendur fyrir 
kjördag,“ sagði hann að lokum. 

Viðreisn vill að ákveðinni hluti aflaheimilda í sjávarútvegi fari árlega á uppboðsmarkað. Það gustaði um gylfa þegar hann stoppaði við höfnina á akranesi.

„Flokkurinn 
er opinn fyrir 

kerfisbreytingum í 
sjávarútvegsmálum 
þar sem litið er til 
markaðslausna og 
að hluti veiðiheim-
ilda fari árlega á 
uppboðsmarkað
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*Um 74% þátttakenda í könnun Gallup, sem var unnin fyrir kokkalandsliðið, nefndu lambakjöt
þegar þeir voru spurðir hver þjóðarréttur Íslendinga væri.

8,4%   Fiskréttir 73,9%   Lambakjötsréttir 17,7%   Annað

Þjóðarréttur Íslendinga
er lambakjöt

73,9%

17,7%

8,4%
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Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

www.lifland.is
lifland@lifland.is

Reykjavík
Lyngháls

Akureyri
Óseyri

Borgarnes
Borgarbraut

Blönduós
Efstubraut

Hvolsvöllur
Stórólfsvelli

Mature: 70% 
prótein.

ARION Original 
Mature er ætlað 
fyrir ketti 9 ára 

og eldri. 
Inniheldur m.a. 

kjúkling

Kitten: 83% 
prótein.

ARION Original 
Kitten er heilfóður 
fyrir kettlinga upp 

að 12 mánaða 
aldri.

Inniheldur m.a. 
kjúkling

Sterilized: 71% 
prótein.

ARION Original 
Sterilized er 

ætlað fyrir gelda 
ketti.

 Inniheldur m.a. 
lax

ARION Original 
Fit 2 og 7,5 kg.
Fit: 80% prótein. 
ARION Original 
Fit er heilfóður 
fyrir útiketti. 

Inniheldur m.a. 
kjúkling

ARION Original
Mature 2 kg.

ARION Original 
Kitten 2 kg.

ARION Original 
Sterilized 2 kg.

30% kynningarafsláttur
af ARION Original kattafóðri í október

Gerðu vel við köttinn þinn og veldu hágæða kattafóður
NÝ VARA  ARION Original tekur við af ARION Premium kattafóðrinu okkar

Ekki fer á milli mála að Vestur-
land er að verða eitt „heitasta” 
svæðið fyrir erlenda ferða-

menn. Afþreyingarmöguleikum, 
gististöðum og veitingastöðum fjölgar, 
ferðamenn eru fleiri en nokkru sinni 
fyrr og náttúrufegurðin, mannlífið og 
menningin stuðla að jákvæðri upplif-
un þeirra.

Ferðamenn vilja flestir fá sem mest 
út úr hverjum ferðadegi, upplifa, sjá, 
nærast, snerta og hrífast. Vesturland 
er komið á þann stað að standa undir 
slíkum væntingum og gott betur – og 
það spyrst út. Grunnurinn að góðri 
stöðu ferðaþjónustunnar á Vesturlandi 
er gott val um upplifun og afþreyingu 
ásamt þeirri ómótstæðilegu náttúru 
sem alltaf hefur verið aðalsmerki 
landshlutans. Til viðbótar sækja ferða-
menn líka í litlu bæjarfélögin, sveitina, 
söfnin, sundlaugarnar, kyrrðina, fjalla-
loftið, bryggjulífið, trjáleysið, berangr-
ið og sandana.

Á Vesturlandi hefur verið ráðist í 
metnaðarfulla uppbyggingu í ferða-
þjónustunni. Gott dæmi um það er ís-
hellirinn í Langjökli, hótel á Húsafelli, 
Landnámssetrið í Borgarnesi, þjóð-
garðurinn á Snæfellsnesi og náttúru-
laugar við Deildartunguhver.

Sá mikli fjöldi erlendra ferðamanna 
sem streymir til landsins skapar grund-
völlinn fyrir þessari uppbyggingu og 
skýrir fjölgun þeirra út um allt land.

 
Hugur í fólki en blikur á lofti
Við hjá Samtökum ferðaþjónustunnar 
höfum átt samtöl við sveitarstjórnar-
fólk og ferðaþjónustufólk að undan-
förnu, meðal annars á Vesturlandi. 
Jákvæðra áhrifa ferðamanna á at-
vinnulífið og mannlífið gætir nánast 
alls staðar. Mikill metnaður er fyrir 
því að upplifun gestanna verði sem 
ánægjulegust. Til mikils er að vinna, 
áætlað er að gjaldeyristekjur af ferða-
þjónustu verði um 440 milljarðar 
króna á þessu ári.

En það eru blikur á lofti. Fólk hefur 
miklar áhyggjur af því að ríkisvaldið 
sýni andvaraleysi við uppbyggingu 
innviða og úrbætur á ferðamanna-
stöðum. Þetta hefur neikvæð áhrif á 
upplifun ferðamanna, en ekki síður 
heimamanna.

Fjölgun ferðamanna skapar álag 
sem þarf að bregðast við. Bæta þarf 
vegakerfið, fjölga bílastæðum, leggja 
göngustíga, fjölga salernum, auka ör-
yggi, fjarlægja sorp og þar fram eftir 
götunum. Ríkið hefur mörg þessara 

verkefni á sínum herðum meðan 
önnur liggja nær sveitarfélögunum. 
Á sama tíma þarf að bæta skipulag 
og stuðla að aukinni dreifingu ferða-
manna, bæði innan svæða, milli lands-
hluta og innan ársins. 

 
Gott tækifæri til að ræða 
stöðu ferðaþjónustunnar
Í aðdraganda Alþingiskosninganna 
gefst einstakt tækifæri til að fá oddvita 
stjórnmálaflokkanna í þínu kjördæmi 
til mæta á fund og svara spurningum 

um hvernig þeir ætla að tryggja eðli-
legan vöxt og viðgang atvinnugreinar-
innar í sátt við land og þjóð. Til um-
ræðu er framtíð ferðaþjónustunnar, 
sem er gríðarlegt hagsmunamál fyrir 
þann fjölda einstaklinga og fyrirtækja 
sem hafa atvinnu af greininni - jafnt á 
Vesturlandi sem annars staðar í kjör-
dæminu.

Fundurinn verður haldinn í 
Menntaskóla Borgarbyggðar í Borg-
arnesi fimmtudaginn 13. október kl. 
20.00. Allir eru velkomnir á fund-
inn, en sérstaklega hvetjum við fólk 
í ferðaþjónustu og sveitarstjórnarfólk 
til að láta sjá sig. Þar sem kjördæmið 
er víðfeðmt og ekki víst að allir komist 

á fundinn þá verður hann sendur út á 
netinu á vefsíðu SAF.

 
Það er mikið í húfi
Samkvæmt Hagstofunni voru 2.650 
fyrirtæki í ferðaþjónustu af einu eða 
öðru tagi hér á landi í fyrra. Helm-
ingur fyrirtækjanna var ekki til fyrir 
fimm árum og fjölmörg þeirra hafa 
orðið til nýlega á Vesturlandi. Þessar 
staðreyndir undirstrika mjög vel að 
möguleikarnir til að þjónusta ferða-
menn eru gríðarlega miklir á sama 
tíma og atvinnugreinin styður við 
byggðaþróun um allt land með eftir-
tektaverðum hætti

Ferðaþjónustan eykur fjölbreytni 
atvinnulífs á landsbyggðinni. Hún 
heldur gjarnan í fólk sem annars væri á 
förum, dregur brottflutta heim og kall-
ar á nýjar vinnufúsar hendur. Húsnæð-
ismarkaðurinn fær vítamínsprautu, 
verslunin styrkir stoðir sínar og það 
glaðnar yfir bæjarlífinu. Það er mikið 
í húfi að allir sem hagsmuna hafa að 
gæta gangi í takt, þannig að lands-
menn allir geti notið góðs af.

 
Helga Árnadóttir, 

framkvæmdastjóri Samtaka 
ferðaþjónustunnar.

Grímur Sæmundsen, formaður 
Samtaka ferðaþjónustunnar.

 

Hvernig tryggjum við gott gengi 
ferðaþjónustunnar á Vesturlandi?

grímur Sæmundsen Helga árnadóttir

Ferðamenn njóta íslenskra náttúruundra og fegurðar við gunnuhver á reykjanesi í 
síðustu viku. Þar er aðgengi til fyrirmyndar.

REYKJAVÍK: Arctic Circle-
ráðstefnan verður haldin í 
Hörpu 7.- 9. október. Á dag-

skrá þingsins eru nokkrar málstof-
ur um ferðaþjónustu og um aukinn 
straum ferðamanna á Íslandi og á 
norðurslóðum.

Auk hliðarmálstofa um ferðaþjón-
ustu verður málstofa í plenary dag-
skrá þingsins sem nefnist „Prepar-
ing for Arctic Tourism Growth“. Þar 
talar Grímur Sæmundsen, formaður 
Samtaka ferðaþjónustunnar en einnig 

Sven Olof Lindblad, CEO, Lindblad 
Expeditions, Sarah Leonard, COO, 
Alaska Travel Industry Association 
og Halldór Benjamín Þorbergsson, 
Senior Vice President, Icelandair 
Group. Málstofan verður í Silfurbergi 
í Hörpu fyrir hádegi laugardaginn 8. 
október, stuttu áður en Ban Ki-moon, 
aðalritari Sameinuðu þjóðanna, flyt-
ur aðalræðu þingsins.

Allar nánari upplýsingar um Arct-
ic Circle má finna á vefsíðunni Arct-
icCircle.org.

Arctic Circle í Hörpu
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Tæki til vetrarþjónustu 

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

V
H
/1
6-
04

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

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

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld 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 ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun

RISA HAUSTTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM



Blaðinu er dreift í 7.000 eintökum 
á öll heimili á Kjalarnesi, í Kjós og á Vesturlandi. 6. október 2016 

14. tölublað, 5. árgangur 

HJÓNIN VIÐ HLIÐINA EFTIR SHARI LAPENA

 UMTALAÐASTA 
SPENNUSAGA ÁRSINS!

Sálfræðileg glæpasaga í fremstu röð. 
Taugatrekkjandi fjölskyldusaga um 
ástríður og svik, tvöfeldni og óheilindi.

- STYLIST

„Spennuþrungin saga sem fer með lesandann í til�nningalega rússíbanareið.
Sífelldar óvæntar afhjúpanir fengu mig til að �etta áfram eins og óða.“

Tess Gerritsen

„Hrikalega grípandi, fullkomlega raunsæ og stíllinn er dásamlega knappur.
Saga sem kemur manni algjörlega í opna skjöldu.“

Daily Mail

“
„

Nýtt  
vörumerki 
Ferðaþjón-
ustu bænda 
LANDIÐ: Hey Iceland er nafn á nýju 
vörumerki Ferðaþjónustu bænda. Það 
kemur í stað vörumerkisins Icelandic 
Farm Holidays.

Hey Iceland er 
afrakstur viðamik-
illar stefnumótun-
ar sem hefur átt sér 
stað undanfarin 
misseri hjá Ferða-
þjónustu bænda. 
Nýja vörumerkið 
stendur fyrir traust 
og gamalgróið fyrirtæki sem býr yfir 
fjölþættri reynslu og þekkingu á ferða-
málum. Ferðaþjónusta bænda var 
stofnuð af íslenskum bændum árið 
1980. Upphafið var þó 1965. Þá tók 
Flugfélag Íslands að bjóða erlendum 
ferðamönnum að dvelja á íslenskum 
sveitaheimilum gegn gjaldi. Fyrstu 
árin gátu menn aðeins valið milli 
þeirra fimm bæja sem í boði voru. 
Þjónustan mæltist hins vegar strax vel 
fyrir. Fyrsta árið voru gistinæturnar 
alls 330 - eða 66 nætur að meðaltali 
á hvern bæ. Árið 1971 voru gistinæt-
urnar orðnar 550 en skiptust þá nið-
ur á 11 bæi. Fyrstu árin voru gestir 
eingöngu erlendir en blað var brotið 
1976 þegar fyrsti Íslendingurinn gisti 
Fljótstungu í Hvítársíðu í Borgarfirði. 
Þremur árum seinna dvöldu þar ís-
lensk hjón í heila viku.

Síðan hefur mikið breyst og ferða-
þjónustan orðin ein helsta tekjulind 
þjóðarinnar. Hey er orð sem vísar til 
sveita landsins – og Hey er líka vina-
leg, alþjóðleg kveðja.

Horft út um glugga í íslenskri sveit á 
Vesturlandi.

nýja vörumerkið 
Hey Iceland.

Vetrar-
afgreiðslutími
1. okt. – 30. apríl

Opið:
Mánudaga – föstudaga

kl. 12-18.
Laugardaga kl. 11-14.

Sjáumst hress á
bókasafninu

í vetur!


