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Getum við
aðstoðað þig?
Fjölritunar- og
útgáfuþjónustan

sími: 437 2360

olgeirhelgi@islandia.is

Hönnun prentgripa
& alhliða prentþjónusta
Dreifibréf - Boðsbréf
Ritgerðir - Skýrslur
Reikningar - Eyðublöð
Umslög - Bréfsefni

Járnabakkar
Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum

H

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,
listar og sveppir

ulda Guðmundsdóttir skógarbóndi á
Fitjum í Skorradal er í einlægu og
ítarlegu viðtali. Hún segir hispurslaust frá æskuárum sínum og áskorunum á lífsleiðinni. Á Fitjum hefur
hún unnið stórvirki ásamt ættingjum
og vinum við að byggja upp húsakost
og bæta jörðina. Samhliða því hjálpar
hún fólki í sorg. Hulda hefur skýra
framtíðarsýn fyrir dalinn sem ól
hana og mótaði en reyndist líka hjálp
á ögurstundu. Hún gefst hvergi upp.

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

OFNAR, 2016 ÁRGERÐ

HÁFAR (AIRFORCE) 2016 ÁRGERÐ

50% AFSLÁTTUR

BPK552220M BI Oven

BCK452210M BI Oven

ADD STEAM FOR CRISPIER BAKING

ADD STEAM FOR CRISPIER BAKING

2016

2017

30%

20%

In addition to all your standard oven functions, the
PlusSteam button in this SteamBake oven adds steam
at the beginning of the baking process. The steam
cooking keeps the dough moist on the surface to
create a golden color and tasty crust, while the heart

In addition to all your standard oven functions, the
PlusSteam button in this SteamBake oven adds steam
at the beginning of the baking process. The steam
cooking keeps the dough moist on the surface to
create a golden color and tasty crust, while the heart

Perfect results with the Food Sensor

Perfect results with the Food Sensor

AUK ÞESS 20% AFSLÁTTUR

Thanks to the Food Sensor of this oven you can
measure the core temperature from the center of your
dish during the cooking process. So you get the
perfect results everytime.

Easy-cleaning fan cover for ongoing shine
Add the catalytic cover to the fan in your oven.
Activating at 200°C to absorb grease and residue, the
attachable add-on doesn't need to be scrubbed to
shine, its easy-cleaning technology ensuring the fan
remains spotless.

30% AFSLÁTTUR

Thanks to the Food Sensor of this oven you can
measure the core temperature from the center of your
dish during the cooking process. So you get the
perfect results everytime.

AF 2017 OFNUM OG HELLUBORÐUM
A self-cleaning oven

With one touch of the Pyrolytic cleaning function, dirt,
grease and food residue in the oven is converted into
ash that you can easily wipe off with a damp cloth.

More Benefits :
More Benefits :
• Theclosing
Soft Closing Door system ensures a smooth and soundless door closing
• The Soft Closing Door system ensures a smooth and soundless door
• Allowing you to stay in control of the cooking process

• Hexagon timer display gives you even tighter control over the precise cooking
of your dishes

• Safe to Touch Top keeps the door cool and safe to touch
• The clever Hot Air convection system ensures hot air ciculates evenly
throughout the oven cavity, for a cooking process that is faster, and more
Features :

Technical
Specs
:
Product
Description
:

Product Description :

Features :

Technical Specs :

• Built-in oven
•Multifunctional oven with ring heating
element
•Oven cooking functions: Fan + light,
Grill + top, Grill + top + fan, Light, Ring
+ bottom + fan, Ring + fan, Ring + fan +
evaporator, Top + bottom
•Anti fingerprint stainless steel
•Oven cavity with 3 baking levels
•Meat Probe
•SoftMotion™ for a smooth, silent action
when closing the door
•Retractable knobs
•Electronic oven functions overview:
Accustic signal, Duration, End, Food
sensor automatic switch off, Minute
minder, Time
•Halogen oven lighting

Built-in oven
• Product
Installation
• Product Installation : •Built_In
AEG944
187 854: Built_In
•Multifunctional oven with ring heating
•Product Typology : BI_Oven_Electric
•Product Typology : BI_Oven_Electric
•Product Classification : Statement
•Product Classification element
: Statement
•Multifunctional oven with integrated
•Type : Single
•Type : Single
steam functions
•Installation : BI
•Installation : BI
•Oven cooking functions: Bottom (fs),
•Size : 60x60
•Size : 60x60
Bottom + ring (60) + steam (40) + fan
•Oven Energy : Electrical
•Oven Energy : Electrical
•Cooking : Fan + Ring
•Cooking : Fan + Ring (fs), Fan + acc, Grill (40) + bottom (fs),
Grill (fs), Grill + fan (fs), Ring (50) + fan
•Cleaning top oven : Pyrolytic
•Cleaning top oven : Catalytic
acc, Ring + bottom + fan (fs), Ring +
•Cleaning bottom oven : None
•Cleaning bottom oven+: None
fan (fs), Ring + fan + evaporator (fs)
•Nø of cavities : 1
•Nø of cavities : 1
•Anti
fingerprint stainless steel
•Design family : Mastery Range
•Design family : Mastery
Range
•Oven
with 3 baking levels
•Main colour : Stainless steel with antifingerprint
•Main colour : Stainless
steelcavity
with antifingerprint
•Control Panel material : Glass &Stainless steel mix with anti•Fast
oven
heat up function
•Control Panel material
: Glass
&Stainless
steel mix with anti•Meat Probe
fingerprint
fingerprint
•PYROLUXE®
PLUS
•Type of doors : 1 Horizontal
stripe glued,
3 self-cleaning
Glasses, Baking chart •Type of doors : 1 Horizontal stripe glued, 4 Glasses, Baking chart
with symbol
•Type of handle : Metalsystem, 2 cycles, with reminder
•Type of handle : Metal
•Door type bottom ovenfunction
: None

FRÁBÆRT TILBOÐ Í TAKMARKAÐAN TÍMA

AEG944 187 850

BoRgARBRAUT 61,
BoRgARNESI SímI: 422 2211

DALBRAUT 1,
AKRANESI · SímI 433 0300
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leiðari

Íshafsskipalest í Hvalfirði fyrir 75 árum síðan. Nú
verður siglinganna og þeirra sem tóku þátt minnst
með veglegum hætti í Hvalfirði þegar varðskipið
Týr leiðir skipalest kafbáts og fimm freigátna inn
fjörðinn að Hvítanesi og aftur til baka.

Þeim fjölgar enn,
en fækkar nú samt

S

vo virðist sem að heldur dragi úr komum erlendra ferðamanna
til Íslands þó þeim fjölgi reyndar enn borið saman við sama tíma
í fyrra. Tölur um komur ferðamanna í maímánuði sl. gætu bent
til þess að eitthvað sé að draga úr eftirspurn eftir ferðum til Íslands. Þegar þetta er lagt saman
við fréttir ferðaþjónustuaðila um afbókanir og
minnkandi ferðamannastraum á Vestfjörðum
og Austurlandi, og fullyrðingar um að Ísland sé
orðið alltof dýrt land fyrir erlenda ferðamenn, þá
er kannski ástæða til að staldra við og velta fyrir
sér hvað sé að gerast.
Norðurslóðir virðast vera mjög í tísku meðal
ferðafólks víðs vegar um heim, bæði frá Norður
Ameríku, Vestur Evrópu og Asíu. Ísland er ekki
eina landið staðsett norðarlega á hnettinum. Ef skoðaðar eru fréttir af
ferðaþjónustu í norðurhluta Skandinavíu þá er augljóst að þar huga
menn á sókn og uppbyggingu í greininni. Þetta á ekki síst við um Norður-Noreg. Ísland gæti fengið skæða samkeppni frá þessum svæðum.
Við höfum ekki efni á að glutra niður þeim góða árangri sem við
höfum náð í að markaðssetja Ísland og laða til okkar gesti. Við þurfum
að vera á varðbergi og vanda okkur sem aldrei fyrr.


Magnús Þór Hafsteinsson

Akurey AK við
bryggju í Akraneshöfn á þriðjudag.

Skipalest heimsækir
Hvalfjörð á föstudag
Fórna Íshafsskipalestanna minnst
HVALFJÖRÐUR:
föstudagmorgun mun skipalest
fimm herskipa og kafbáts undir forystu varðskipsins Týs
sigla inn Hvalfjörð og á gamla herskipalægið við Hvítanes. Þar verður
haldin minningarathöfn og blómsveig
varpað í fjörðinn. Þetta er gert til að
minnast skipalestasiglinganna milli
Hvalfjarðar og Norðvestur-Rússlands
í seinni heimsstyrjöld. Þetta voru hinar svokölluðu Íshafsskipalestir. Einnig
er viðburðurinn til að minnast þess
að nú í lok júní eru nákvæmlega 75
ár liðin síðan skipalestin PQ17 hélt
frá Hvalfirði til Kólaskaga. Þeirra
verður sérlega minnst sem létust í
árásum þýskra herskipa og kafbáta
á skipalestirnar, og annarra sem
lögðu líf sitt í hættu við að koma
björgum til Rússlands í stríðinu.

Á

Nýr togari á Akranesi
AKRANES:
sfisktogarinn Akurey AK kom til
hafnar á Akanesi á þriðjudagsmorgun. Skipinu var siglt þangað
þaðan sem það var smíðað í skipasmíðastöð í Tyrklandi. Akurey er í

Í

eigu HB Granda og systurskip Engeyjar RE sem kom til landsins í vetur
leið. Þriðja skip sömu gerðar var svo
sjósett í skipasmíðastöð í Tyrklandi
í byrjun vikunnar. Það á að bera
nafnið Viðey RE.

11. TBL. 6. ÁRGANGUR 2017
Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. Ábyrgðarmaður: Björn Ingi Hrafnsson,
netfang: bjorningi@pressan.is. Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, sími: 824-2466,
netfang: amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.
Ritstjóri: Magnús Þór Hafsteinsson. Sími: 864 5585 Netfang: magnushafsteins@simnet.is
Efni blaðsins er skrifað af ritstjóra nema annað komi fram.
Umbrot: Vefpressan. Hönnun: Davíð Þór Guðlaugsson Prentun: Landsprent. Dreifing: Íslandspóstur.

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).

Framdalsfjör í Skorradal 2017
helgina 1. og 2. júlí

Ljósmyndasýning á Stálpastöðum
Útimarkaður við Háafell
Sýningar á Fitjum

Hvítserkur í Fitjaá

Stálpastaðir
Háafell
Berglind Njálsdóttir sýnir ljósmyndir sem teknar eru í Skorradal.
Opið allan sólarhringinn frá 18. júní til 18. september
„Heimasæturnar“ selja silung, sultur, sápur o.m.fl.
Opið frá 12:00 til 18:00 yfir helgina

Ívar Þ. Björnson gullsmiður og leturgrafari og Jón Guðmundsson
trérennismiður eru á staðnum, sýna, selja og segja frá
listmunum úr gulli, silfri og viði.
Opið frá 12:00 til 18:00 yfir helgina

Fitjar
36 km

Flutningaskip í skipalestinni PQ17 bíða
brottfarar frá Hvalfirði í lok júní 1942. Í baksýn
er Akrafjall. Nokkrum dögum síðar höfðu
Þjóðverjar grandað flestum skipanna.

Afhroð skipalestar

Fyrir 75 árum stóð stríðið á austurvígstöðvunum
sem
hæst.
Skipalestin PQ17 lenti í miklum
hremmingum á leiðinni til Rússlands. Þjóðverjar gerðu linnulitlar
árásir á flutningaskipin. „Það er
viðeigandi að minnast sögu þessarar stærstu skipalestar bandamanna til Sovétríkjanna en hún lagði
upp frá Hvalfirði í lok júní 1942. Á
annað hundrað manns mætti örlögum
sínum í Norður-Atlantshafi nokkrum
dögum síðar en af 36 skipum komust
aðeins 11 til hafnar,“ segir Guðlaugur
Þór Þórðarson utanríkisráðherra.
„Tilhögunin verður þannig að freigátur frá Noregi, Hollandi, Danmörku,
Bretlandi og norskur kafbátur koma
inn í Faxaflóa árla morguns á föstudag. Þar mun varðskipið Týr mæta
skipunum og leiða siglinguna inn
Hvalfjörð þar sem flotinn siglir í einni
röð inn fjörðinn. Áætlað er að minningarathöfn fari fram klukkan 9:45 á
skipalæginu við Hvítanes. Sendiherrum allra þjóða sem eru með sendiráð
hér á landi hefur verið boðið að taka
þátt og fara með um borð í Tý, auk
þess sem íslenskum fulltrúum er boðið
auk fjölmiðla,“ segir Bjarni Vestmann
sendifulltrúi í Utanríkisráðuneytinu
sem sjálfur er frá Akranesi.
Þess má geta að saga Íshafskipalestanna og átakanna um þær er
ítarlega sögð í bókunum „Dauðinn í
Dumbshafi“ og „Návígi á norðurslóðum“ eftir Magnús Þór Hafsteinsson

Saga Íshafsskipalestanna sem nú skal
minnst er í þessum bókum.

ritstjóra Vesturlands sem komu út
fyrir nokkrum árum. Magnús Þór og
Guðjón Sigmundsson safnstjóri Hernámssetursins á Hlöðum eru meðal
boðsgesta um borð í varðskipinu Tý
sem fer fyrir skipalestinni. Að athöfn
lokinni verður siglt til Reykjavíkur.

Viðamikil flotaæfing við Ísland

Koma erlendu herskipanna hingað
til lands er vegna mikillar kafbátaeftirlitsæfingar á vegum Atlantshafsbandalagsins sem verður haldin
hér við land 23. júní til 6. júlí nk.
Árin 2012-2016 hafa árlegar æfingar
af þessu tagi verið haldnar undan
ströndum Noregs.
Æfingin, sem kallast „Dynamic
Mongoose 2017,“ fer fram suður af
landinu og er mjög umfangsmikil. Níu
ríki Atlantshafsbandalagsins; Bandaríkin, Noregur, Frakkland, Þýskaland,
Bretland, Danmörk, Kanada, Pólland
og Holland taka þátt í æfingunni og
leggja til fimm kafbáta, níu freigátur og

eitt rannsóknarskip, auk 6 til 8
kafbátaleitarflugvéla og þyrla.
Ríflega tvö þúsund manns mun
taka þátt í æfingunni sem er
stærsta flotaæfing við Ísland
um margra ára skeið.
„Ísland er hluti af hinu
breytta og flókna öryggisumhverfi sem við stöndum öll
frammi fyrir. Þessi æfing er til
marks um að sjónir bandamanna
okkar beinast í auknum mæli að
Norður-Atlantshafi og hún er því
tímabær aðgerð til að styrkja eftirlit og
greiningu á svæðinu,“ segir Guðlaugur
Þór Þórðarson utanríkisráðherra.

Ísland í stóru hlutverki

Ísland leggur til aðstöðu á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli og
Landhelgisgæsla Íslands tekur þátt í
æfingunni, m.a. með stjórnstöð á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli.
Varðskipið Týr, flugvél gæslunnar og
þyrlur munu taka þátt í þeim hluta æfingarinnar sem tengjast hefðbundnum
verkefnum stofnunarinnar. Stjórn æfingarinnar verður flutt frá flotastjórn
Atlantshafsbandalagsins í Northwood
í Bretlandi til öryggissvæðisins á
Keflavíkurflugvelli og verður það í
fyrsta sinn sem þess konar æfingu er
ekki stjórnað frá Northwood.
Helgina 23. til 25. júní, svo og í lok
æfingarinnar, munu nokkur skipanna
sem taka þátt í kafbátaeftirlitsæfingunni leggjast að bryggju í Reykjavíkurhöfn. Þá verður, í samvinnu við
Varðberg, boðað til ráðstefnu um
öryggis- og varnarmál á norðanverðu
Atlantshafi þann 23. júní.

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnakerfi
Innkaupakerfi
Sölu- og birgðakerfi
Eignakerfi
Verkbókhald

Ótakmarkaður fjöldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður

Bókhaldskerfi
í áskrift
Microsoft Dynamics NAV
er eitt mest selda bókhaldskerfi
landsins og fæst í
mánaðarlegri áskrift.
Fullbúin viðskiptalausn, hýsing og afritun
í Azure skýjaþjónustu Microsoft
ásamt vottuðum sérlausnum Wise
frá kr. 9.900 á mánuði.
Kynntu þér málið á navaskrift.is

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging
pr. notandi á
mánuði án vsk.

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launakerfi
Innheimtukerfi
Bankasamskiptakerfi
Rafræn móttaka reikninga
pr. notandi á
mánuði án vsk.

Wise sérlausnir að viðbættri leið 2:
Uppáskriftarkerfi
WiseScan
pr. notandi á
mánuði án vsk.

Microsoft Azure

Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.

Borgartún 26, Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, Akureyri
Sími: 545 3200 » wise@wise.is » wise.is
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Hugleiðingar í tilefni sjómannadags
S

vo því sé til haga haldið telur
undirritaður að það sé fullkomin tímaskekkja að skylda
stærri fiskiskip til að sigla í land vegna
sjómannadags þó það hafi verið réttlætanlegt í fyrndinni þegar eingöngu
var róið á dagróðrabátum. En ég ræð
auðvitað engu um það og óska sjómönnum öllum og fjölskyldum þeirra
til hamingju með daginn.
Eftir að hafa verið samningslausir árum saman lögðu sjómenn á sig
langt verkfall eftir síðustu áramót, til
að reyna að kría út sanngjarnar kjarabætur en mér virðist að ávinningurinn
af því hafi verið svo lítill að tekjutapið
vinnist seint eða aldrei til baka og var
ekki það sem lagt var upp með.
En það sem er erfiðast í rekstri sjávarúrvegsfyrirtækja eru þessar ofboðslegu sveiflur á gengi krónunnar og það
er þá sjálfkrafa erfiðast fyrir sjómenn
og fjölskyldur þeirra líka, þar sem þeir
vinna í hlutaskiptakerfi. Þegar gengi
krónunnar er eins sterkt og núna er
erfitt að manna skipin með góðum
og vönum sjómönnum og margir sjá
lítinn tilgang í því að vera á sjó þegar
hægt er að fá jafn góð eða betri laun í
landi. Þetta er að gerast núna og stefnir í vandræði á mörgum skipum.
Ég man þá tíð fyrir tíu til fimmtán
árum að varla fékkst nothæfur mannskapur á íslensku skipin en það breyttist svo heldur betur í kjölfar hrunsins,
þegar gengi krónunnar hrundi. Þá

Eistneski rækjutogarinn Reval Viking.

Greinarhöfundur í netavinnu með öðrum skipverjum um borð í skipi sínu.

var slegist um hvert pláss og sjómenn
höfðu góð laun í nokkur ár þangað til
gengið fór að styrkjast á ný. Margir
hámenntaðir landkrabbarnir horfðu á
þeim tíma öfundaraugum á sjómenn
úr hlýrri og notalegri skrifstofunni,
sem aldrei hreyfist í brælu, og fannst
ósanngjarnt að menn sem ekki hafa
menntun úr háskóla geti haft góð laun
en gleyma því um leið að sú kunnátta
og færni sem þarf til að fiskiskip skili
verðmætum afla í land kemur ekki af
sjálfu sér og góður og klár sjómaður
hefur ígildi doktorsprófs í undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar, um aldir.

Vönu og kláru mennirnir verða að
taka nýliðana undir sinn verndarvæng
og kenna þeim starfið frá A til Ö, jafnframt því að sinna sínu fulla starfi sem
lykilmenn í áhöfn, en fá samt ekkert
greitt aukalega fyrir að vera kennarar.
Því til viðbótar er það stundum nær
fullt starf bara að passa að nýliðarnir
fari sér ekki að voða.
Það er að mörgu leyti erfiðara
fyrir ungt fólk að byrja á sjó núna en
var. Fiskiskipum hefur fækkað mjög
mikið um leið og þau hafa stækkað
og jafnframt fækkað í áhöfn. Ungt
fólk í dag kann allan andskotann sem

ég kunni ekki á sama aldri, og er örugglega klárara á flestum sviðum, en
fæst af því nýtist til sjómennsku. Áður
var algengt í sjávarplássum að krakkar væru að þvælast á bryggjunum og
í beitningaskúrunum frá unga aldri,
ólust upp í þessu umhverfi og þekktu
því hugtökin og vissu hvað hlutirnir
hétu. Það hjálpaði allt við að komast
inn í starfið ef þau völdu sjómennsku.
En það hefur allt breyst og það gagnast lítið á sjó að vera klár í einhverjum
tölvuleikjum og snjallsímafikti.
Núna er staðan þannig að margir
sjómenn hafa mjög lág laun og flótti
brostinn á stéttina, enda næga vinnu að
hafa í landi. Þar með hverfur verðmæt
kunnátta og margir duglegir sjómenn
fara ekki aftur á sjó eftir að hafa byrjað að vinna í landi. Fátt er erfiðara fyrir
skipstjóra en tíð mannaskipti því vinnan um borð verður að ganga snurðulaust, sérstaklega í slæmum veðrum og

slysahætta eykst umtalsvert ef ekki eru
allir með sín hlutverk á hreinu. Nú er ég
ekkert að halda því fram að nýjir menn
geti ekki lært störfin en það bara tekur
langan tíma og enginn fæðist með þeim
ósköpum að vera góður sjómaður. Ég
held t.d. að varla þýði að reyna að útskýra flækjustigið og slysahættuna við
að taka trollið óklárt í brælu fyrir þeim
sem ekki þekkja, og hvað þá ef þau eru
orðin tvö eða þrjú eins og nú er algengt.
Það er ekki síst kunnátta í netagerð
og meðferð veiðarfæra sem glatast við
að missa vana menn í land. Sú sérhæfða kunnátta fæst nær eingöngu
með mikilli vinnu og langri reynslu,
þó hægt sé að læra undirstöðuna í
iðnskóla. Skortur á netamönnum er
reyndar alþjóðlegt vandamál og ungir
menn fást ekki til að læra fagið.
Það er þessi óstöðugleiki sem er
erfiðastur fyrir sjávarútveginn og alls
ekki eingöngu vegna launa sjómanna.
En það er nær ógjörningur að halda
þeim topp-mannskap sem þarf, þegar
gengið hendist út og suður.
Sjómannadagurinn líður eins og
hver annar dagur á mínu skipi og
allir á fullu í vinnu eins og alla aðra
daga. Það er því lítil von um tertu hjá
kokknum en hann gæti tekið uppá
því að opna ísdollu í eftirrétt, en bara
vegna þess að það er sunnudagur.
Eiríkur Sigurðsson, skipstjóri á
rækjutogaranum Reval Viking.

Nú er hægt að
sjá glerblástur
í Bergvík
KJALARNES:
istsköpun úr gleri hefur verið
stunduð í 35 ár í Bergvík á Kjalarnesi. Þar í gráu húsi niður við
sjóinn, miðja vegu milli Klébergsskóla
og Grundahverfis rekur Sigrún Einarsdóttir glerlistakona verkstæði sitt.
„Ég starfa hér allan ársins hring.
Hins vegar hef ég ekki kveikt á glerofninum nema nokkra mánuði á ári.
Hann er kyntur með rafmagni, við
greiðum fullt verð fyrir raforkuna. Hér
er enginn stóriðjuafsláttur og ofninn
því dýr í rekstri því það þarf að halda
honum heitum allan sólarhringinn.
Það þarf að nýta hann mjög vel. Þegar
ofninn er ekki í gangi þá er ég að vinna
með aðrar aðferðir í að búa til muni
úr gleri. Það eru myndir, skúlptúrar og
fleira,“ segir Sigrún.

L

Nú í júní, júlí og ágúst hefur Sigrún opið hús á verkstæði sínu alla
daga vikunnar frá 13 til 16 nema á
sunnudögum. „Fólk getur komið og
fylgst með glerblæstri. Hópar geta líka
komið og fengið sýnikennslu. Í þeim
tilvikum er bara að hafa samband,“
segir Sigrún Einarsdóttir.

Sigrún sækir bráðið gler í ofninn á verkstæðinu.

Ólöf Einarsdóttir býr til fugl úr gleri. Þessir
fuglar frá Bergvík hafa verið afar vinsælir um
áratugaskeið og eru til prýði víða um heim.

Fyrir ofan verkstæðið er gallerí þar sem sjá
má ýmsa muni sem hafa verið búnir til í
Bergvík. Þar er að finna ótrúlegar gersemar.

S í ð a n

Sigrún Einarsdóttir lýsir því hvernig hún vinnur með gler. Í bakgrunni er Ólöf Einarsdóttir
systir hennar að móta listmuni úr gleri.
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Allir þurfa þak yfir höfuðið

Ingólfur Geir
Gissurarson

Heiðar
Friðjónsson

896 5222

693 3356

Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og
leigumiðlari

Sölustjóri
Löggiltur
fasteignasali B.Sc

588 4477

Margrét
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Úlfar Freyr
Jóhansson

Lögfræðingur Hdl.
Lögg. fasteignasali.
Skjalavinnsla

692 6906

Herdís Valb.
Hölludóttir

Lögfræðingur
og lögg.fasteignasali

694 6166

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm.
fasteingasala
Snæfellsnesi

893 4718

Sturla
Pétursson
Löggiltur
fasteignasali

899 9083

Anna F.
Gunnarsdóttir

Aðstoðarm.
Fasteignasala

892-8778

Fagleg þjónusta Vönduð vinnubrögð

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
Espigerði 4. Útsýnisíbúð í vestur.

Langholtsvegur 147. Sérhæð m.aukaíbúð

Gullengi 35, rúmgóð 3ja herb. íbúð
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Hver vegur
að heiman
er vegurinn
heim
Hulda Guðmundsdóttir
á Fitjum í Skorradal

Hulda Guðmundsdóttir
skógarbóndi á Fitjum í gömlu
bændakirkjunni á Fitjum.

SKORRADALUR:
g er næst síðasta barnið sem
fæddist hér í Framdalnum. Síðasta barnið fæddist í Háafelli.
Það er hann Björn Björnsson formaður Veiðifélagsins okkar sem er
nýorðinn fimmtugur. Hér á Fitjum
fæddist ég og sef í dag í sama herberginu sem ég fæddist í.“
Hulda Guðmundsdóttir skógarbóndi á Fitjum í Skorradal sker
sneiðar af reyktu flaki af urriða sem
hún ásamt Ingibjörgu Björnssdóttur
á Háafelli (systir Björns) hefur veitt í
Skorradalsvatni. Sneiðarnar fara ofan
á heimabakað rúgbrauð. Við snæðum
þetta lostæti með kaffinu meðan við
röbbum saman í eldhúsinu á Fitjum.
„Við Inga erum að reykja og grafa
silung sem við ætlum að hafa til sölu
á markaði sem við verðum með við
Háafell fyrstu helgina í júlí. Það er um
að gera að nýta þetta úrvals hráefni úr
vatninu og gefa fólki kost á að smakka
afurðirnar og fleira gott af svæðinu.“

É

Alin upp af föður og bróður
hans

Hulda er að segja frá bakgrunni sínum
og æskuárum. Fjölskyldusaga hennar
er um margt sérstök. „Við erum fjögur systkinin. Ómar hálfbróðir okkar
hinna þriggja er elstur og samfeðra.
Hann bjó hins vegar aldrei hér á Fitjum, heldur hjá móður sinni á næsta
bæ sem er Sarpur. Jón bróðir minn er
næstelstur og elsta barn foreldra okkar. Svo kom ég árið 1960, sjö árum eftir að hann fæddist, og síðan Stefanía
sem er tveimur árum yngri en ég. Hún
var tekin í fóstur af ráðskonu sem bjó í
Bakkakoti vegna þess að móðir okkar
varð geðveik þegar hún eignaðist okkur. Hún veiktist alltaf meir við hverja
fæðingu og átti ekki afturkvæmt hingað að Fitjum eftir að Stefanía fæddist.
Ég ólst ekki upp með móður minni
því hún gat ekki verið hér heima. Ég
er þannig fyrst og fremst alin upp af

„

Ég var
svo mikill
heimalningur og
grét af heimþrá.

tveimur karlmönnum, pabba Guðmundi og Stefáni bróður hans. Þeir
voru Stefánssynir og bjuggu félagsbúi
hér á Fitjum.“

Skólinn rauf einangrun

Hulda segir að þeir bræður hafi oftast
verið með ráðskonur á sumrin. „Þær
höfðu stundum með sér börn en níu
mánuði ársins má segja að þeir hafa
bara verið tveir með okkur Jóni hér á
Fitjum.“
Systkinin tvö á Fitjum voru þó
að sjálfsögðu send í skóla. Tilhögun
skólamála á þeirra æskuárum var mikið öðruvísi
en í dag. „Jón bróðir náði
aðeins í skottið á farkennslunni hér í dalnum
sem var til 1960. Annars
vorum við í heimavist á
Kleppjárnsreykjum. Þá
voru Fitjar sá bær sem
var lengst frá skólanum
þar. Fyrstu skólaveturna
var ég viku í skólanum
og viku heima. Eftir tíu ára aldur var ég
alla vikuna í skólanum
og heima um helgar.
Stundum var ófært.
Ég komst þá ekki að
heiman í skólann og
þótti það ekki slæmt.
Systkinin frá Fitjum þau Jón, Hulda og
Stefanía.
Ég var svo mikill
heimalningur og grét
af heimþrá. Líklega hefði ég þó aldrei hefði ég líklega orðið smáskrýtin
orðið að manni nema fyrir það að heimasæta og dagað hér uppi, segir
ég komst í heimavistarskóla. Annars Hulda og hlær dátt við tilhugsunina.

Hulda sem lítil stúlka heima á
Fitjum ásamt Dödda sem var eitt
af ráðskonubörnunum á Fitjum.

Svo segir hún: „Þú veist,
þetta var náttúrulega mjög
einangrað. Besta vinkona mín
hér framfrá var hún Inga í
Háafelli sem er ári eldri en ég.
Við hittumst þó ekki mjög oft
því það var svo langt á milli
bæanna, eða einir fimm torfærir kílómetrar. en við höfum sem sagt í dag endurnýjað
heimasætukynnin og erum
að bralla ýmislegt saman hér á
svæðinu.“

Afsalaði sér forræði

Hulda fór í Reykholtsskóla og
var þar í síðasta landsprófinu
sem var haldið. Svo lá leiðin
suður til Reykjavíkur í Menntaskólann við Hamrahlíð. Þetta leiddi
til þess að líf hennar tók nýjar en jafn-

framt óhefðbundnar vendingar eins
og hafði gerst í uppvextinum heima
á Fitjum. „Á síðasta árinu í MH 1980
eignaðist ég elsta son minn Tryggva.
Ég var með föður hans í sex ár en svo
lauk því. Ég gaf það eftir að barnsfaðir minn fengi forræði yfir drengnum
um 1984 og varð sjálf helgarmamma.
Fyrir þetta fékk ég pínulitlar augnagotur; – að ég væri nú kannski skrítin
sem móðir að gera þetta sem var mjög
sjaldgæft fyrir þrjátíu árum. En ég hef
aldrei séð eftir því. Tryggva mínum
leið mjög vel hjá sínum föður og föðurforeldrum. Hann átti þar yndislegan
afa og ömmu sem sáu mikið til um
hann og gerðu það afar vel. Sjálf hefði
ég orðið einstæð móðir og ekki getað
sinnt honum jafn vel. Ég var líka sjálf
alin upp af einstæðum föður og vissi
því af eigin reynslu að feður gætu

Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is
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Tæknimaður Borgarnesi
Laust er til umsóknar starf tæknimanns á tæknideild
Vegagerðarinnar í Borgarnesi. Deildin hefur umsjón með
verklegum framkvæmdum á sviði nýframkvæmda, viðhalds
á slitlögum, efnisvinnslu, styrkingum og endurbótum á
vegamannvirkjum. Um 100% starf er að ræða.
Starfssvið
• Umsjón og eftirlit með nýframkvæmdum og öðrum
framkvæmdum
• Umsjón undirbúnings og útboðs framkvæmdaverka
• Gerð útboðs- og verðkönnunargagna
• Landmælingar vegna verkhönnunar og undirbúnings
• Annast önnur tæknileg úrlausnarverkefni
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í verk- eða tæknifræði eða önnur
sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af ámóta störfum er kostur
• Góð íslenskukunnátta
• Færni í notkun á algengum tölvuforritum
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum
kynjum og í samræmi við jafnréttisáætlun Vegagerðarinnar eru konur
með umbeðnar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um
starfið.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi
stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 3. júlí 2017. Umsóknir berist til
Vegagerðarinnar á netfangið starf@vegagerdin.is og
audur@capacent.is
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt
upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir,
þar með talin menntunar- og starfsferilsskrá.
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Pálmi Þór Sævarsson
í síma 5221000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.

Íbúðarhúsið á Fitjum eftir að búsetu var hætt.
Veggir hússins eru gulir með jörðu eftir að fé hefur
leitað þar skjóls. Þeir bræður og fyrrum bændur
Guðmundur og Stefán ganga frá húsinu.

vel alið upp börn,“ segir Hulda með
festu í röddinni. „Það var enginn efi
í mínu huga að drengnum myndi líða
vel og ég er viss um að hann fór ríkari
en ella frá barnæskuárum sínum hjá
þessu góða fólki.“

Íbúðarhúsið eins og
það lítur út í dag.

Kynntist aldrei móður sinni

Þegar Hulda segir frá þessu leiðir
tal okkar aftur til baka að sambandi
hennar sjálfrar við móður sína sem
varð sem fyrr segir veik á geði og gat
ekki búið á Fitjum.
Hulda ræðir mjög opinskátt um
þetta. „Ég kynntist í raun móður
minni aldrei. Hún var hér á Fitjum
milli barneigna en svo versnaði henni
alltaf. Eftir að Stefanía systir mín
fæddist 1962 þá kom hún ekkert hingað aftur. Þá var ég bara tveggja ára,
þannig að ég man ekkert eftir móður
minni hér. Pabbi réð ekki við að hafa
okkur báðar stúlkurnar svona litlar og
Ester í Bakkakoti, sem var ráðskona
þar, bauðst til að taka Stefaníu í fóstur.
Þannig var nú samhjálpin í sveitinni á
þeim árum. Svo þegar Eiríkur bóndi í
Bakkakoti brá búi og flutti út á Akranes 1964 gerði ráðskona hans það líka,
þó þau byggju ekki saman. Þá fór systir mín með fóstru sinni úteftir en flutti
ekki hingað til okkar. Hún ólst upp á
Akranesi en var hér á sumrin. Þessi
hringlandi fór mjög illa í hana. Hún
hefur oft sagt frá því sjálf að þetta brölt
milli gerólíkra heima úti á Akranesi og

svo hér frammi í Skorradal hafi haft
slæm áhrif á sig í uppvextinum.“

Litla systir alger hetja

Hulda segir að Stefaníu hafi gengið
misvel að glíma við sinn sjúkdóm.
Í dag sé hún starfandi á almennum
vinnumarkaði og spjari sig vel. „Stefanía systir mín er alger hetja. Það er
svo erfitt að lifa með geðsjúkdóm og
ætla að lifa venjulegu lífi en það hefur henni tekist alveg ótrúlega vel. Við
höfum oft rætt það systurnar að þessar aðstæður í æsku hafi ýtt undir að
hennar geðsjúkdómur braust fram.
Ég hefði alveg eins getað orðið fyrir
þessu, er jú með sömu genin, en það
gerðist ekki, trúlega vegna þess að ég

upplifði miklu meiri festu í mínum
uppvexti.“
Fitjar, umhverfið í Skorradal og
æskuárin þar urðu Huldu þannig
anker og stoð á æskuárum eins og
reyndar síðar í lífinu.
Hulda bjó í Reykjavík að loknu
menntaskólanámi þar sem hún vann
við skrifstofustörf. Guðmundur faðir hennar og Stefán bróðir hans sem
höfðu rekið sauðfjárbú og haft nokkrar kýr til heimilisnota brugðu búi
1981 „eftir að það varð einsýnt um að
við systkinin myndum ekki taka við
búskapnum. Jón bróðir var sestur að
í Reykjavík. Þeir bræður fluttu báðir til Reykjavíkur. Pabbi bjó hjá mér,
en Stefán út af fyrir sig. Fitjar lögðust þannig í eyði en bræðurnir voru
þó hér næstu þrjú til fjögur sumrin á
eftir. Svo fékk pabbi miklar heilablæðingar og varð sjúklingur eftir það í
tæpa tvo áratugi. Hann lést 2002 og
hafði þá verið sjúklingur á elliheimilinu Grund í níu ár.“

Eiginmaður og uppbygging

Árið 1987 kynntist Hulda Sverri
Einarssyni sem varð eiginmaður
hennar. Sverrir var menntaður í eðlis-, efna- og stærðfræði. Hann starfaði sem menntaskólakennari og varð
rektor Menntaskólans við Hamrahlíð
árið 1997. „Við eignuðumst tvö börn,
Kristínu og Guðmund. Við bjuggum
í Reykjavík en vorum mikið á Fitjum
ásamt fjölskyldu Jóns bróður míns.
Gömlu mennirnir voru oft með okkur meðan þeir lifðu. Hér var oft mikið fjör og gaman á þessum árum. Við
tókum þá ákvörðun 1988 að byggja
upp jörðina og halda við húsakostinum hér. Þar var Jón Hannesson
húsasmíðameistari frá Brekkukoti í
Reykholtsdal okkur innan handar og
ómetanlegur. Margir fleiri komu líka
að því að hjálpa okkur. Jón bróðir
hefur þó átt stærstan þátt í að uppbyggingunni og á hér ótal handtök.
Hann er þessi stabíli framkvæmdamaður á meðan ég er svona kjaftagleið
og kem með hugmyndir,“ segir Hulda
og brosir í kampinn.
„Jón bróðir gengur aldrei frá hálf
kláruðu verki en gerir allt vel og alla
leið. Við höfum látið þær tekjur sem
jörðin skapar renna til hennar aft-
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ur. Það kemur ekki til greina að láta
hana grotna niður. Jörðin er okkur
gríðarlega dýrmæt, ekki í peningum
mælt, heldur lífsgæðum. Það á minn
hug allan að koma svæðinu áfram til
komandi kynslóða. Að Fitjasókn verði
staður sem fólk geti sótt næringu í. Ég
fann það svo vel sjálf hve dýrmætt það
er að eiga rætur og tengsl á góðum
stað þegar ég missti minn mann.“

Fitjungar í Skorradal. Hulda fyrir miðju. Henni á
hægri hönd er Stefanía systir hennar og svo Jón
bróðir þeirra. Vinstra megin við Huldu er Kristín
dóttir hennar. Ómar hálfbróðir systkinanna er
fyrir aftan Kristínu. Auður dóttir Ómars er við hlið
Kristínar. Við hlið Jóns er Eva Hrönn dóttir hans.

Missti mann sinn

Aftur komum við inn á erfiða þætti
í lífshlaupi Huldu en hún tjáir sig
enn jafn hispurlaust. „Sverrir minn
greindist með heilaæxli árið 1996.
Sjúkdómurinn dró hann til dauða
á tveimur árum. Hann lést 13. apríl
1998 og er jarðaður hér í Fitjakirkjugarði enda hafði hann tekið ástfóstri
við staðinn og ég vil að sjálfsögðu bera
mín bein hér með honum. Við fengum tíu yndisleg ár og tvö heilbrigð
börn saman, þau Kristínu og Guðmund. Þau voru sex og átta ára þegar
faðir þeirra lést.“
Fráfall Sverris markaði eðlilega
vatnaskil í lífi Huldu Guðmundsdóttur. „Ég sótti hingað að Fitjum
þegar maðurinn minn dó. Í ræturnar.
Að hafa þennan stað þá var alger heilun fyrir mig. Við fráfall Sverris flutti
ég lögheimili mitt hingað til míns
„heima“ með það markmið að einbeita mér að svæðinu. Ég fann líka til
ábyrgðar. Það voru allir farnir úr Fitjasókn og ég hugsaði að ef ég reyndi ekki
að beita mér fyrir svæðið, hver ætti
þá að gera það? Þetta er svona þegar
maður er síðasti móhikaninn. Annað
hvort skiptir það mann engu máli eða
maður tekur það alvarlega. Ég fann tilgang með lífinu í þessu og gaf mig alla
í þetta og við systkinin hjálpumst að,
ég og Jón.“

„

Dauðinn yddaði hugann

Kannski var það eins og að dauði
eiginmannsins yrði til þess að efla
Huldu því samhliða því að hún beindi
kröftunum að Fitjum þá hóf hún háskólanám. „Það var haustið árið sem
Sverrir dó. Það hafði ég alltaf hugsað
mér að gera eftir að börnin okkar tvö
kæmust á legg. Dauði Sverris flýtti
hins vegar þeirri ákvörðun. Ég fór fyrst
í heimspekinám og svo í guðfræði þar
sem ég lauk meistaranámi. Ég valdi þá
fræðigrein bæði vegna þess að ég vildi
geta nýtt mína lífsreynslu öðrum til
gagns í gegnum djáknastarf eða slíkt.
Svo langaði mig líka til að kynnast
þessum menningarlegu rótum sem
felast í guðfræðinni. Hún er svo samofin menningarsögu okkar sem þjóðar. Við höfum svo lengi verið undir
sterkum kristnum áhrifum.“
Þetta hefur haft mikil áhrif á þig að
missa manninn þinn?
„Að sjálfsögðu. Ef maður þroskast ekki í gegnum svona erfitt ferli
þar sem makinn fer í gegnum
persónuleikabreytingar..., það sem
ekki drepur mann gerir mann sterkari. Þetta skerpir mann rosalega. Mað-

ur fer meðvitað að velja og hafna og
skynjar sterkar hvað skiptir máli og
hvað ekki í lífinu. Það sem ekki skiptir
máli fer bara út um gluggann í einni
hendingu. Hitt, sem skiptir máli, er
það sem maður heldur fast í og hlúir
að á hverjum einasta degi. Það er eins

og maður hafi yddað hugann. Það
getur gerst upp úr svona gríðarlegum
áföllum og við köllum það þroska.“

Vinnur með fólki í sorg

Þó að Hulda yrði guðfræðingur þá
vígðist hún aldrei til prests né djákna.

Þetta er
svona þegar
maður er síðasti
móhikaninn.

fólki sem hefur misst sinn maka. „Þar
liggur mín reynsla. Svo er annað fólk
í samtökunum sem hefur reynslu af
annars konar ástvinamissi, s.s. í sjálfsvígi eða barnsmissi. Við erum með
taktfasta dagskrá yfir vetrarmánuðina
sem við kynnum á vefnum okkar sorg.
is þar sem eru meðal annars erindi um
makamissi, barnsmissi og um það að
missa ástvin eða ættingja í sjálfsvígi.“

Hún segir að það hafi ekki hentað
sér. Önnur verkefni kölluðu líka þar
sem reynsla hennar og þekking kom
til nota. „Fljótlega eftir að ég kláraði
guðfræðina var ég beðin um að segja
frá reynslu minni af makamissi hjá
samtökunum „Nýrri dögun - samtök
um sorg og sorgarviðbrögð.“ Það eru
30 ára samtök sem voru stofnuð til
að hlúa að fólki sem hefur misst sína
nánustu. Síðan var ég tekin inn í stjórn
samtakanna og nú er ég formaður
þeirra. Þessi samtök hafa það markmið að hlúa að syrgjendum. Það gerum við fyrst og fremst með fyrirlestrum og hópastarfi yfir dimmasta tíma
ársins. Þá hittumst við í sex skipti,
tíu til tólf manns í hverjum hópi, og
aðstoðum fólk sem misst hefur sína
nánustu.“
Hulda segir að í dag starfi hún um
þriggja mánaða skeið, dimmasta tímann á hverju ári, við það að sinna

Að hjálpa fólki að fóta sig

Starfsemi „Nýrrar dögunar“ er mjög
mikilvæg og hægt að fræðast nánar um hana á heimasíðunni sorg.is.
Auðheyrt er að þetta er Huldu mikið
hjartans mál. „Það er svo óheyrilega
mikilvægt að fólk komist aftur út í lífið. Oft þarf að hjálpa til svo það missi
ekki algerlega fótana við dauða sinna
nánustu. Það eru ýmsir sem lenda í því
að heimur þeirra hrynur við ástvinamissi. Þau ná ekki að púsla honum
saman á eigin spýtur. Fólki finnst oft
að lífið sé ónýtt þegar makinn er dáinn. Það kemur engu í verk, leysir ekki
aðsteðjandi verkefni og lífið gliðnar
einhvern veginn í höndum þeirra.
Það er rosalega mikilvægt að það sé í
gangi starfsemi fyrir fólk sem er í slíkri
stöðu í lífinu, að fólk fái aðstoð til að
ná sér aftur á strik og finna tilgang í
lífinu. Tilgangur er hverjum manni
mikilvægur.“

Allt hefur lækkað með hagstæðu nýju gengi!
Golffatnaður frá NIKE, Callaway ofl.

CLICGEAR
KERRUR

PÚTTERAR
FATNAÐUR

Opið:

ga
Virka da
10–18
Laugard

aga

11–15

GOLFPOKAR

RAFMAGNSKERRUR

KYLFUR
GOLFSETT

BUXUR
DÖMU OG HERRA
DRÆVERAR
BRAUTARTRÉ

Ármúla 40 • Sími 553 9800 • www.golfbrautin.is
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Enginn þarf að efast um að Hulda
talar af eigin reynslu um þessi mál.
„Sjálf fann ég tilgang eftir að Sverrir
dó með því að leita aftur hingað að
Fitjum. Það geri ég algerlega með því
að vinna að því af heilum hug að búsetan hér og umhverfið allt hér í framSkorradal geti átt framtíðina fyrir sér.“

Hulda prúðbúin
heima á Fitjum.

Kona með framtíðarsýn

Loftmynd af bæjarhúsunum á Fitjum og umhverfi 1987 áður en uppbygging hófst á
staðnum.

Loftmynd af Fitjabænum í dag. Hér hefur orðið mikil breyting bæði á húsum og gróðurfari.

Svo kom verkefnið um verndarsvæðið.
Sumarið 2015 samþykkti Alþingi ný
lög um verndarsvæði í byggð. Markmið þeirra er að stuðla að vernd og
varðveislu byggðar sem hefur sögulegt
gildi. Í lögunum er lögð áhersla á að
varðveislugildið felist í samspili ólíkra
þátta í byggðinni svo sem milli búsetu
og náttúrufars. Hulda sá strax að þetta
væri nokkuð sem félli vel að umhverfi
og sögu fram-Skorradals. „Ég hef um
langt árabil velt því fyrir mér hvernig ég ætti að vinna að því að framtíð
fremri hluta Skorradals sem nú er
í eyði þróaðist á þann veg að okkur
tækist að varðveita menningararfinn,
bæði náttúru, sögu svæðisins. Þegar
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson þáverandi forsætisráðherra fékk lögin
um verndarsvæðin samþykkt þá small
þetta saman í mínum huga. Þarna sá
ég kjörið tækifæri í framtíðarsýn fyrir
fram-Skorradal eða hina fornu Fitjasókn. Ég sé fyrir mér að við hlúum að
sögunni okkar og arfinum hér og gerum svæðið að verndarsvæði í byggð,
sem yrði þá fyrsta dreifbýlissvæði
landsins sem fengi þá skilgreiningu.
Einnig að hér geti orðið heils árs búseta á þeim grunni sem verkefnið get-

Opnunartímar

Sundlauga

íSafjarðarbæjar
Sumarið 2017
Sundhöll íSafjarðar
Virkir dagar:
Helgar:
Allir rauðir dagar:

10.00–21.00
10.00–17.00
10.00–17.00

flateyrarlaug
Virkir dagar:
Helgar:
Allir rauðir dagar:

10.00–20.00
11.00–17.00
11.00–17.00

Suðureyrarlaug
Allir dagar í sumar:

11.00–19.00

Þingeyrarlaug
Virkir dagar:
Helgar:
Allir rauðir dagar:

08.00–21.00
10.00–18.00
10.00–18.00

ur skilað okkur því verndin felst ekki
í stöðnun heldur uppbyggingu,“ segir
Hulda.
Hún greinir frá því að stofnað hafi
verið Framdalsfélag sem samanstandi
af brottfluttum afkomendum fólks sem
byggði jarðirnar í fram-Skorradal. Það
heldur úti vefsíðunni framdalur.is þar
sem safnað er heimildum úr byggðinni. Hulda er formaður félagsins.
Markmiðið er að Framdalurinn eða
Fitjasókn verði að hluta eða öllu leyti
skilgreint sem verndarsvæði í byggð
samkvæmt hinum nýju lögum. Nú er
unnið að öflun gagna fyrir mat á slíku,
m. a. í samvinnu við Skorradalshrepp.
Fengist hefur styrkur til verkefnisins
og er fram-Skorradalur eina svæðið á
Vesturlandi þar sem verndarsvæðisverkefni er í undirbúningi. Verkinu á að
ljúka fyrir 1. mars á næsta ári. Mótuð
er tillaga og lögð fyrir menntamálaráðherra sem ákveður hvort svæðið verði
verndarsvæði á grundvelli laganna.

Miklar umbætur

Hulda bætir við að í Skorradal sé
þegar í dag mjög gott netsamband
sem muni batna enn frekar með fyrirhugaðri lagningu ljósleiðara. Slíkt
skiptir máli fyrir framþróun. „Ég er
t.d. alltaf að lengja þann tíma sem ég
er hér,“ segir hún „og stefni að því
að búa hér alfarið“. Það er greinilegt
að Huldu líður vel heima á Fitjum.
Þegar gengið er um staðinn er augljóst
að þar hefur verið lögð gríðarmikil
vinna í uppbyggingu og endurbætur.
Þetta er verkefni sem hefur staðið yfir
í þrjá áratugi og vísast hvergi lokið
enn. Gamla bændakirkjan hefur verið gerð upp, sem og íbúðarhúsið og
útihús. Það sem áður var skemma er
nú safnaðarheimili og stór veislusalur.
Gamla fjósið er snyrtingar, eldhús og
setustofa. Hlöðuloftið er gistiaðstaða.
„Hér er alltaf eitthvað um
samkomur en við höfum þetta mjög
lágstemmt, og auglýsum hvergi. Við
sækjumst ekki eftir því að vera með
stórtæka ferðaþjónustu hér. Jörðin
hefur tekjur af leigu sumarhúsalóða.
Það dugar til þess að við getum haldið
henni og húsakosti við. Þetta er nóg
fyrir okkur og svo taka afkomendurnir vonandi til sinna ráða,“ segir Hulda.

Pílagrímar og síldarmenn

Ísafjarðarbær
www.isafjordur.is

Ferðamennska og útivist er þó nokkuð sem stendur Huldu nær. Enn og
aftur er það ekki síst tengt menningu
og sögu. Þegar hún er spurð um þetta
þá kemur upp úr dúrnum að hún er
ein af lykilmanneskjunum á bak við
Pílagrímaleiðina svokölluðu. „Við
notum fornar þjóðleiðir frá Bæ í Bæjarsveit alla leið til Skálholts. Leiðin

„

Þetta er nóg
fyrir okkur
og svo taka afkomendurnir vonandi
til sinna ráða.

liggur m.a.hér um Framdalinn og er
gengin á sex dögum af hópi fólks á
hverju sumri.“ Þar er Hulda leiðsögumaður ásamt sr. Elínborgu Sturludóttur sóknarpresti í Stafholti í Borgarfirði.
Sömuleiðis hefur Hulda átt stóran
hlut ásamt góðu fólki úr Hvalfirði og
víðar í því verkefni að endurheimta
Síldarmannagötur. Það er forna þjóðleiðin yfir Botnsheiði milli Hvalfjarðar
og Skorradals. „Við fengum Böðvar
Þorsteinsson sem var bóndi á Þyrli en
hafði áður búið í Grafardal og þekkti
Botnsheiðina, til að ganga með okkur
og hjálpa við að merkja gömlu leiðina.
Við réðumst svo í það ein 30 manns
einn góðan septemberdag árið 2000
að merkja hana með stikum og vörðum. Í dag 17 árum síðar vita allir hvar
þessi leið er sem var fallin í gleymsku.
Nú eru sömu væntingar uppi um
Pílagrímaleiðina. Vonandi verður hún
smátt og smátt öllum kunn, þannig
að fólk velji að ganga hana ekki síður en Jakobsveginn á Spáni. Fólk, og
þar með talið fjölmargir Íslendingar,
gengur hann gjarnan vegna þess að
það er takast á við eitthvað í eigin lífi,
eða af menningarlegum ástæðum en
Pílagrímaganga hér heima á Íslandi
ætti ekki að vera síðri kostur.“
Sunnudaginn 25. júní nk. leiðir
Hulda göngu um Síldarmannagötur
frá Hvalfjarðarbotni að Fitjum. „Ég
er búin að gera þetta árlega síðasta
sunnudag í júní síðan 2008 og kalla
þetta að „vera pílagrímur í einn dag.“
Þetta er svona öðrum þræði ganga
með andlegu ívafi þar sem ég nota
landslagið á leiðinni til hugleiðinga.
Það eru enn laus pláss.“ Svo er það
langa pílagrímagangan í Skálholt.
„Við förum af stað 18. júlí frá Bæ og
getum bætt við fólki. Við göngum
gegnum fjölbreytt landslag og í mismunandi veðri,“ segir hún. Það er
kannski einmitt lýsandi fyrir lífshlaup
Huldu. Hún gefst ekki upp og situr
hvergi auðum höndum. „Nei, því þótt
ég hafi ekkert formlegt starf þá nýt ég
þess að sinna fjölbreyttum verkefnum. Því fylgir dásamlegt frelsi sem
gefur lífinu ómetanlegt gildi, “ segir
Hulda á Fitjum.

Úrvalið er hjá okkur!
Line innréttingar

Sturtuveggir

Hert öryggisgler 8 og 10 mm.
Breidd 70 til 120 cm.

Postulínshandlaugarborð.

Breidd 60, 70, 80, 90, 100 og 120 cm.
Dýpt 36, 39 og 46 cm.

Ljósaspeglar
og
speglaskápar

Sturtuhorn með botni
6mm. öryggisgler
80x80 og 90x90 cm.
verð frá 35.100

Djúpar skúﬀur
mikið geymslurými

Gæði og gott verð!
Opið virka daga frá 9 til 18
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is
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Ljósmyndasýning undir
opnum himni
í Skorradal
SKORRADALUR:
þjóðhátíðardaginn 17. júní
opnaði ný ljósmyndasýning
við gömlu hlöðuna á Stálpastöðum í Skorradal. Hún er utandyra
og verður opin allan sólarhringinn í
sumar, allt til 18. september. Sýningin
ber titilinn „Þegar grannt er skoðað.“
Myndirnar eru teknar af Berglindi
Njálsdóttur. Sýningin er samstarf
hennar og Huldu Guðmundsdóttur á
Fitjum. „Ég er áhugaljósmyndari og
tek mikið myndir af blómum, skordýrum og fuglum. Flestar myndirnar

Á

tek ég hér í Skorradal og hef stundað þetta tómstundagaman í ein tíu
ár. Þessar myndir eru teknar síðustu
tvö til þrjú árin og eru ljósmyndir af
fuglum, skordýrum og blómum hér í
dalnum,“ segir Berglind.
Sýningunni nú svipar til annarrar
sem var á sama stað í fyrra. Þá voru
settar upp ljósmyndir Kristínar Jónsdóttur á Hálsum sem sýndu eyðibýlin
í Skorradal á ýmsum árstímum. Báðar
sýningarnar hafa verið settar upp með
styrk frá Uppbyggingarsjóði Vesturlands.

Berglind Njálsdóttir
við gömlu hlöðuna
á Stálpastöðum.
Stór mynd hennar
af sólsetri við
Skorradal prýðir
einn útvegginn.

Gestir og gangandi njóta
sýningar í fögru umhverfi.

Berglind
Njálsdóttir við
eina af fuglamyndunum.

Einn skógarbúa
við Skorradalsvatn, nývaknaður að sjá og
kominn á mynd.

Lítil mús inni í gömlu hlöðinni.

FRAMRÚÐUSKIPTI

BÍLAMÁLUN
Framrúðuskipti
FRAMRÚÐUMálun
og rétting í vörubílum,
á bifreiðum
af
hópferðabifreiðum
SKIPTI
Vönduð og fagleg vinnubrögð og mikil
reynsla í vinnu við vörubíla og rútur.
Þjónustum öll tryggingarfélög.
Vönduð og fagleg vinnubrögð og mikil
reynsla í vinnu við vörubíla og rútur.
Þjónustum öll tryggingarfélög.

BÍLAMÁ

Málun og rétting
af öllum stærðum

og vinnuvélum.
öllum strærðum
Framrúðuskipti
í vörubílum,
og gerðum.
hópferðabifreiðum
og vinnuvélum.

FRAMRÚÐUSKIPTI
Framrúðuskipti í vörubílum, hópferðabifreiðum og vinnuvélum.

Ekkert tæki má stoppa
Bako Ísberg ehf. sinnir nánast
öllum þeim búnaði sem
veitingageirinn þarf, allt frá
teskeiðum upp í innréttingar og
allt þar á milli. Við erum einn
aðili með margar lausnir.

Fyrirtækið skaffar einnig hönnunarráðgjöf og getur komið inn
í hvert verkefni á grunnstigi.
„Við erum með 4-5 manna
verkstæði sem setur upp tæki
en heldur þeim einnig við.“

Meðal viðskiptavina Bako
Ísbergs er Bláa lónið, Icelandair-hótelin og Hótel Saga. Þá
þjónusta þau líka veitingastað
IKEA sem er einn stærsti veitingastaður landsins og þörfin á

tækjum og þjónustu eftir því.
Alls starfa ellefu manns hjá
fyrirtækinu og stendur til að
bæta í hópinn. Guðmundur
segir að Bako Ísberg leggi

áherslu á að vera með fagfólk
í vinnu og bendir á að þau séu
með þrjá matreiðslumenn í
sölu.

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík | Sími 595 6200 | bakoisberg.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa
margsannað sig á Íslandi!

750 kg 201x102 cm
verð: 139,900, -m/vsk.

2500 kg 303x150 cm
verð: 495,000, -m/vsk og skráningu.

750 kg 251x131 cm
verð: 250,000, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm og sturtur.
verð: 285,000, -m/vsk.

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!

Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

Unilader. 2700-3500 kg heildarburður, sem véla og sturtukerra.

Ýmsar gerðir og möguleikar

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.
Heimasíða: www.topplausnir.is

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.
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Aðsend grein:

Guðjón Brjánsson
þingmaður Samfylkingar í Norðvesturkjördæmi.

Tökum umræðuna!

S

érsveit lögreglunnar undir alvæpni sýnir sig á almannafæri
og það án þess að hættustig sé
aukið opinberlega.
Hvað vita þeir sem við vitum
ekki? Hvers vegna vill enginn taka
umræðuna um ástandið í Evrópu
og þá staðreynd að Ísland tilheyrir henni, þótt enginn hafi verið
sprengdur eða myrtur hér í hryðjuverkaárás enn sem komið er?
Ráðamenn þegja þunnu hljóði
um ástandið, þegja um það hvernig
við eigum að mæta þessari yfirvofandi ógn með fyrirbyggjandi hætti.
Hafa þó sett á laggirnar þjóðaröryggisráð sem fundar í kjarnorkubyrgi á Keflarvíkurflugvelli til að
funda á nógu „öruggum stað“.
Það er kominn tími til að taka
umræðuna og löngu kominn tími
til að taka á árásum þeirra samlanda
okkar sem vilja og munu kalla okkur
öllum illum nöfnum. Þeirra sömu og
vilja breiða út faðminn og bjarga öllum heiminum. Falleg er hugsunin og
full af kærleika, en skammsýn er hún
svo ekki sé meira sagt.
Hættum að láta háværan minnihlutahóp stofna allri framtíð okkar
og öryggi í hættu. Tökum umræðuna
hvað sem á okkur dynur!
Allar vestrænar þjóðir sem trúa á
frelsi, lýðræði og jafnrétti kynjanna,
eru möguleg skotmörk hryðjuverka
eins og dæmin sanna. Síendurteknar
árásir og morð á saklausum borgur-

Aðsend grein:

um er staðreynd sem við hljótum að
viðurkenna og skynja hættuna sem
að okkur steðjar um leið. Það þýðir
ekki að fela sig á bak við réttrúnaðarkenningar og vona að ekkert gerist
á „litla“ Íslandi. Við þurfum að búa
okkur undir það versta, annað er
kæruleysileg vanræksla.

Við þurfum líka að viðurkenna þá
ógn sem fylgjendur öfga-íslam bera
með sér. Að forðast þá umræðu er
hrein og klár afneitun.
Inga Sæland
formaður Flokks fólksins

VÖNDUÐ
SMÁHÝSI

NormX framleiðir hér
innanlands vinsæl og vönduð
smáhýsi sem nýtast við
allskonar aðstæður.
Vandað fulleinangrað 14.9m2 hús
- eitt rými með baði og kaffihorni
er vinsælasta útfærslan.
Rehau gluggar og hurðir. Vandaður
panell festur með ryðfríum skrúfum.
Ath! Húsin eru framleidd í mörgum
útfærslum.
SLA
ÍSLENSK FRAMLEIÐ R
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Munum þá
sem gleyma
A

lþingi fjallaði um mörg mál á
nýafstöðnu þingi og nokkur
þeirra hlutu samþykki sem
lög eða þingsályktanir eða var vikið
til hliðar. Þetta 146. þing fer þó fjarri
því í sögubækurnar sem árangursríkt
og afkastamikið. Sum málanna teljast
aðkallandi, brýn og þörf en fengu ekki
framgang.
Það sem efst var á forgangslista
Samfylkingar voru eins og jafnan
áður velferðarmálin, m.a. þau sem
lúta að barnafjölskyldum, bættri heilbrigðisþjónustu,
húsnæðismálum,
sjúkratryggingum, málefnum eldri
borgara og hagsmunamálum öryrkja
auk annarra mála, s.s. samgöngumála.
Efnahags- og atvinnumál voru
einnig ofarlega á málaskrá Samfylkingar á þingtímanum. Dæmi þess er
frumvarp um breytingar á lögum um
stjórnun fiskveiða sem gengur út á að
viðbótarkvóti næsta fiskveiðiárs verði
tekinn til hliðar og úthlutað með sérstökum hætti. Markmiðið er að styrkja
byggðarlög, kvótalitlar útgerðir og
auðvelda nýliðun í greininni. Þessu
hafnaði ríkisstjórnin algjörlega og
áframhaldandi óréttlæti er viðhaldið.
Fæst mál Samfylkingar fengu
brautargengi enda flokkurinn í
minnihluta og þingmannafjöldi langt
frá því sem er viðunandi. Umskipti
í þessum málaflokkum verða því að
bíða þar til öðruvísi skipast á löggjafarsamkundunni.
Alltof mikill tími fór í það sem
Sjálfstæðisflokkurinn valdi sem sitt
forgangsmál en það var brennivínsfrumvarpið svokallaða sem dagaði
uppi. Þegar líða fór á þingtímann
fóru nefnilega að renna tvær grímur
á stjórnarflokkana enda ljóst að ekki
var meirihluti fyrir málinu og mikil
og útbreidd andstaða í þjóðfélaginu.
Þetta eina dekurmál kom hins vegar
í veg fyrir að tími gæfist til að klára
önnur, t.d. mikilvægt frumvarp til
laga um þjónustu við fólk með miklar
stuðningsþarfir.
Einu máli sem varðar marga
einstaklinga og fjölskyldur þeirra
tókst Samfylkingunni þó að þoka í
höfn. Á síðustu dögum Alþingis var
samþykkt með 63 greiddum atkvæðum þingsályktunartillaga um heildstæða stefnu í málefnum einstaklinga
með heilabilun sem undirritaður
lagði fram á sínu fyrsta þingi.
Ísland er eitt örfárra Evrópuríkja
sem ekki hefur mótað heildstæða
stefnu í málefnum fólks með þenn-

an hrörnunarsjúkdóm og eina norræna ríkið. Nefnd innan Evrópusambandsins lagði til á árinu 2016 að
Alzheimer-sjúkdómurinn og skyldir
sjúkdómar yrðu skilgreindir sem forgangsverkefni í heilbrigðismálum í
Evrópu samkvæmt stefnu sem hefði
það að markmiði að bregðast við afleiðingum þessara sjúkdóma, og efla
rannsóknir sem leitt gætu til markvissra meðferðarlausna.
Heilabilun er afleiðing nokkurra
sjúkdóma þar sem Alzheimer-sjúkdómurinn er algengastur og orsakar
um 60%–70% heilabilunartilfella, en
aðrir sjúkdómar eru t.d. Lewy bodyheilabilun og æðakölkun. Á núverandi stigi eru engar leiðir til lækninga,
en meðferð vegna heilabilunar er veitt
með ýmsu móti, t.d. lyfjameðferð við
undirliggjandi sjúkdómi, einnig sérhæfðri umönnun og með fræðslu til
aðstandenda sem oftast sjá um umönnun innan heimilis. Sálfræðilegur
og félagslegur stuðningur er veittur
ásamt sérhæfðri hjúkrun og umönnun á seinni stigum.
einstaklinga
með
Skráning
heilabilun er mjög brotakennd á Íslandi og enginn einn aðili getur á
áreiðanlegan hátt tilgreint umfang
heilabilunarsjúkdóma.
Alzheimersamtök Evrópu (Alzheimer Europe)
hafa áætlað að einstaklingar með
heilabilun á Íslandi séu um 4.000
talsins og byggja útreikninga sína á
lýðfræðilegum aðstæðum. Þetta samsvarar um 1,19% af heildarfjölda Íslendinga. Hlutfall íbúa á Íslandi með
greinda heilabilun samkvæmt þessu
er enn umtalsvert lægra en reiknað
meðaltal Evrópusambandslanda, sem
er 1,55%.
Um sex milljónir einstaklinga í
Evrópu eru greindir með Alzheimersjúkdóminn og skylda sjúkdóma
á ári hverju og fjölgar stöðugt. Ef
horft er til greininga og framtíðarspár frá nágrannalöndum, m.a. frá
dönskum og breskum greiningaraðilum, eru líkindi til þess að árið 2040
verði heildarfjöldi einstaklinga með
heilabilun sem hlutfall af íslensku
þjóðinni komið í 1,2–2,9%. Þetta hlýtur að teljast áhyggjuefni sökum þess
hve mikla umönnun þeir þurfa sem
hafa langt gengna heilabilun. Íslenska
velferðarkerfið er enn sem komið er
vanbúið til að takast á við þetta krefjandi verkefni.
Guðjón S. Brjánsson
Alþingismaður
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Mikilvægt
að leita til
fagmanna
Hægt að senda beiðni um
tilboð í verk á malarar.is

M

álarameistarafélagið
var
stofnað fyrir 89 árum.
Stofnfundur félagsins var
haldinn í baðstofu iðnaðarmanna
við Vonarstræti í Reykjavík, þann 26.
febrúar árið 1928. Tilgangur félagsins
var meðal annars sá að efla samvinnu
meðal málarameistara og stuðla að
menningu og menntun stéttarinnar,
gæta í hvívetna hagsmuna félagsmanna og vera málsvari félagsmanna
gagnvart almenningi og hinu opinbera.
Óhætt er að segja að þessi atriði
séu í fullu gildi enn þann dag í dag
og afar mikilvægt er að gæta að fagmennsku innan málarastéttarinnar og
stuðla að því að einungis aðilar með
tilskilin réttindi sinni þessum mikilvægu verkefnum sem svo mjög snerta
hag almennra borgara, fyrirtækja og
stofnana.
Ötullega hefur verið unnið að
hagsmunamálum félagsins frá upphafi
og hafa margir lagt þar hönd á plóginn í gegnum tíðina í hinum ýmsu
trúnaðarstörfum. Mannaskipti í stjórn
hafa ekki verið mjög tíð í gegnum árin
og má segja að í þeim efnum hafi ríkt
stöðugleiki með hæfilegri endurnýjun.
Málarameistarafélagið hefur unnið
ötullega að verkmenntun málarastéttarinnar í gegnum tíðina og árið 1953
kom félagið því til leiðar að málaradeild var stofnuð innan Iðnskólans í
Reykjavík.

Ábyrgðarsjóður MSI

Málarameistarafélagið er félagi í
Meistaradeild Samtaka iðnaðarins
(SMI) og þar með aðili að Ábyrgðarsjóði MSI. Tilgangur ábyrgðarsjóðsins
er meðal annars sá að skapa traust á
milli verkkaupa og verktaka og tryggja
viðskiptavinum félagsmanna MSI eins
og kostur er að vinna sem framkvæmd
er af félagsmönnum MSI sé í samræmi
við skriflegt samkomulag um verkið
og góð fagleg vinnubrögð. Standist
vinna af einhverjum ástæðum ekki

um nám í málaraiðn á vefnum malarar.
is undir liðnum Hagnýtar upplýsingar.

þær kröfur sem viðskiptavinur gerir
til verksins getur hann lagt málið fyrir
Úrskurðarnefnd MSI.

Hægt að senda beiðni um
tilboð í verkefni í gegnum vef
félagsins

Mikilvægt að sniðganga
fúskara

Í langflestum tilfellum er íbúðarhúsnæði fjölskyldunnar stærsta eign hennar og oft og tíðum það sem allt fjármálakerfi fjölskyldunnar snýst um. Það
er því mjög mikilvægt fyrir þá sem ætla
að sinna viðhaldi og fá til þess utanaðkomandi aðila, að þeir athugi vel hvort
þeir aðilar sem þeir eiga viðskipti við
séu þeir fagmenn sem þeir segjast vera
og uppfylli þær skyldur og ábyrgð sem
fagréttindunum fylgja. Því miður eru
allt of mikil brögð að sviksamlegum
verkum með afar slæmum afleiðingum
fyrir verkkaupa. Til að fyrirbyggja slíkt
er mikilvægt að eiga eingöngu viðskipti
við raunverulega fagmenn. Mikilvægt
er að fá skrifleg tilboð og ef um stærri
framkvæmdir er að ræða, að gerður
sér skriflegur samningur þar sem fram
kemur um hvað er samið, verð og svo
framvegis.

Vantar fleiri í fagið

Már segir að miklir og góðir at-

vinnumöguleikar séu í faginu og
skortur sé á málarameisturum. Hvetur
hann ungt fólk til að kynna sér þessa

iðngrein sem býður upp á fjölbreytt og
skemmtilegt starfsumhverfi og góða
framtíð á vinnumarkaðnum. Sjá nánar

Á heimasíðu Málarameistarafélagsins,
malarar.is, er að finna upplýsingar
um málarameistara sem eru með sín
réttindamál á hreinu og standa undir
nafni með vönduðum vinnubrögðum.
Einnig er þar að finna ítarlegar upplýsingar um hvernig best er að standa
að því að fara í verklegar framkvæmdir, hvað þarf að hafa í huga og hvað ber
að athuga.
Mögulegt er að setja inn beiðni um
tilboð í verkefni á heimasíðunni og fá
þá allir félagsmenn tilkynningu þar
um. Þetta getur því sparað fólki tíma
frá símhringingum ásamt því að sjálfsögðu að það tryggir sér áreiðanlegan
verktaka með reynslu og ábyrgð á sínum verkum.
Málarameistarafélagið er til húsa
að Borgartúni 35, 105 Reykjavík.
Skrifstofa félagsins er opin á miðvikudögum frá kl. 10 til 16. Síminn er
568-1165 og netfang mmf@malarar.is
Heimasíða: malarar.is.

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

Linoleumparket

Náttúrulegt gólfefni

Tilgangslaust að vera
með í Grímu
RIF:

K

ári Viðarsson leikstjóri og
eigandi atvinnuleikhússins
Frystiklefans telur tilgangslaust að taka þátt í að keppa um leiklistarverðlaunin Grímuna en sú árlega
hátíð fór fram um síðustu helgi. Á
mánudag birti hann þessa yfirlýsingu
á Facebook-síðu Frystiklefans:
„Í ljósi hinnar endalausu umræðum um sanngirni og tilgang þessarar
verðlaunahátíðar viljum við einnig
koma því á framfæri að Frystiklefinn
hefur undanfarin ár ekki tekið þátt í
Grímunni. Sú ákvörðun var meðvituð og útpæld. Ástæðan er sú að það
reyndist ógjörningur og algjör tímasóun að reyna að ná miklum meirihluta
Grímunefndarinnar á sýningarnar
okkar. Það sama á reyndar við um
flesta gagnrýnendur. Nú þegar komið
hefur verið á netkosningu verður aðeins ólíklegra að við tökum aftur þátt...
enda netkosning fáránleg pæling sem
allir sjá að gefur atvinnuleikhúsum
á landsbyggðinni enn minni séns...
Frystiklefinn frumsýndi þrjár nýjar
og frumsamdar íslenskar leiksýningar
á þessu leikári. Þær voru gamanleikurinn Einnar nætur gaman með
Ömmu Dídí, trúðasýningin Genesis
og söngleikurinn Journey to the centre
of the earth. Engin af þessum sýningum var lögð fram til Grímunnar vegna
þess að í okkar huga er það tilgangslaust...
Við leggjum til að Gríman: Íslensku
sviðslistaverðlaunin verði endurskýrð Gríman: Reykvísku sviðslistaverðlaunin í ljósi þessara breytinga á
kerfinu. Við á landsbyggðinni getum
kannski haldið aðra hátíð... og sýnt
hana á N4? Grínan?
Lifi listin og menningin... á öllum
stöðum.
P.s. leikárið okkar er í gangi núna.
Við erum ekki með Grímustyttur
á plaggatinu okkar en það er samt
totally worth it að bregða fyrir sig betri
fætinum.“

Nútímalegt
-smellpassar-

Sধga Estate 7102 H
Sjálfskiptur lúxus sláħutraktór
Kawazaki FS600V mótor
Notendavænt sæধ og stýri
320 lítra graskassi
Frábær traktór í stærri svæði

Askalind 4, Kóp.
Sími 564 1864
www.vetrarsol.is

FLOORING SYSTEMS

SÍÐUMÚLA 14 • 108 REYKJAVÍK • SÍMI 510 5510

