
Lítil fjölgun fjár 
á Vesturlandi

Safnið á 
kiðafelli

Salan á 
húsi OR

14. september 2017 
15. tölublað, 6. árgangur 

landbúnaðarmál og þá einkum 
sauðfjárræktin eru mjög í brenni- 
depli þessa dagana. Í þessu tölublaði 

Vesturlands er áhugavert viðtal við hjónin 
Guðmund Sigurjónsson og Arnheiði Hjör-
leifsdóttur á Bjarteyjarsandi í Hvalfirði. Þau 

hafa af byggt upp rekstur sinn af dugnaði og 
útsjónarsemi þar sem búskapnum er fléttað 
er saman við margþætta ferðaþjónustu.

Búskapur og ferðaþjónusta 
undir merkjum sjálfbærni

Guðmundur og Arnheiður á Bjarteyjarsandi sótt heim:

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Alúð s virðing s trAust
Upplýsingar 
um kostnað 
má finna á 

utforin.is

Áratuga 
reynsla

utforin.is  /  S: 581 3300 & 896 8242  /  Auðbrekku 1, Kópavogisverrir Kristín

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

BORGARLEIKHUS.IS

ÁSKRIFTARKORT
BORGARLEIKHÚSSINS

Kartöfluæturnar

BROT ÚR
HJÓNABANDI
UNNUR ÖSP STEFÁNSDÓTTIR
BJÖRN THORS

JólaflækjaJólaflækja
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VESTURLAND:

á síðasta ári vann Byggðastofn-
un samantekt um dreifingu 
sauðfjár á Íslandi. Það var gert 

í framhaldi af nýjum búvörusamn-
ingum sem undirritaðir voru í febrú-
ar 2016. Þar sem skapalón að þessari 
vinnu var til staðar hjá stofnuninni 
og blikur eru á lofti varðandi framtíð 
sauðfjárbúskaparins var ákveðið að 
kalla að nýju eftir gögnum frá Mat-
vælastofnun og gera samanburð á 
haustásetningi ársins 2015 og 2016. 
Einnig þótti æskilegt að taka stöð-
una eins og hún er þar sem að miklar 
breytingar á sauðfjárbúskap gætu átt 
sér stað á næstu misserum. 

ný skýrsla
Gögn um fjölda sauðfjár miðast við 
vetrarfóðraðar kindur samkvæmt 
haustskýrslum bænda og frístunda-
bænda til Matvælastofnunar haustið 
2016. Með fjölda vetrarfóðraðra kinda 
er hér átt við samtölu áa, hrúta, sauða, 
lambhrúta, geldinga og lambgimbra. 
Fjöldi sauðfjárbúa voru 2.422 og hafði 
fækkað um 76 frá fyrra ári. Sauðfé 
fjölgaði hins vegar lítillega á milli ára. 
Fjöldi ásettra kinda í landinu voru 
471.728 en voru 470.678 haustið 2015. 
Fjölgunin milli ára var ríflega þúsund 
kindur eða 0,2%.

Stór atvinnuvegur  
á Vesturlandi
Vesturland hefur tekið saman gögn 
úr skýrslunni sem sýna fjölda búa af 

ýmsum stærðar flokki í hverju sveitar-
félagi á útbreiðslusvæði blaðsins frá 
Kollafjarðarbotni í suðri, norður og 

vestur um að Reykhólasveit. Þessar 
tölur eru einnig lagðar saman og má 
skoða í meðfylgjandi töflum.

Þarna kemur margt áhugavert 
fram. Síðasta haust voru alls 83.436 
hausar á þessu svæði. Þeir skiptust á 
453 bú, bæði stór og smá. Fé á svæð-
inu fjölgaði um 1.758 eða 1,02 prósent 
milli áranna 2105 og 2016. Kort sem 
fylgir skýrslunni og sýnt er hér leið-
ir sömuleiðis í ljós að sauðfjárræktin 
er afar mikilvæg atvinnugrein víða á 
Vesturlandi. Súlurit eru sömuleiðis úr 
skýrslu Byggðastofnunar sem nálgast 
má á vef hennar (byggdastofnun.is).

Stöðvið helför land-
búnaðarráðherra!

eftir því sem maður les fleiri fréttir af stöðu sauðfjárræktar í 
landinu og hugleiðir tillögur Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur 
landbúnaðarráðherra Viðreisnar „vegna erfiðleika í sauðfjár-

rækt“ opinberast skýrar hversu geggjað allt þetta mál er. 
Loks þegar tölur birtast um birgðastöðu kindakjöts í landinu þá kem-

ur í ljós að þær voru aðeins um þús-
und tonn í upphafi þessa mánaðar. 
Þær eru tæplega fimmtungi minni 
en á sama tíma í fyrra. Hið meinta 
„kjötfjall“ ráðherrans er vart stærra 
en þúfa. Fyrir þetta lítilræði vill 
hún nú láta skjóta fimmtu hverju 
kind í landinu og rústa landbúnað-
arbyggðum í leiðinni. Veifa á pen-
ingum framan í bændur og lokka 
þá til að láta af búskap. Enginn veit 
hverjir munu segja já við þessu og 
hverjir munu hafna þessum greiðsl-
um og kjósa að halda áfram. Þannig 
vitum við ekkert um það hverjar 
afleiðingarnar verða fyrir byggðir 
landsins. Það liggur ekki fyrir nein 
úttekt á því hvar réttast væri að hagræða, hvaða bú ættu að halda áfram 
út frá þjóðhagslegum sjónarmiðum þar sem tekið yrði tillit til landgæða, 
byggðamála og áfram mætti telja. Niðurstaðan af þessu brambolti ráð-
herrans verður vísast skelfingin ein. Þetta er fálmkennt skot í myrkri. 

Rétt er í þessu sambandi að vekja athygli á þeim tölum yfir fjölda 
sauðfjár og búa á Vesturlandi sem birtar eru á þessari síðu í Vesturlandi. 
Sauðfjárbúskapurinn er afar mikil atvinnugrein í landshlutanum. Hvar 
vilja menn fækka? Vestur í Dölum? Í Borgarfirði? Á Snæfellsnesi? Í 
Hvalfirði? Í Kjós? 

Nei. Það verður að stöðva fyrirætlaða helför landbúnaðarráðherra. 
Það verður að koma í veg fyrir það með öllum tiltækum ráðum að 
hatur Viðreisnar á íslenskum landbúnaði og fyrirlitning þessa flokks 
á fullveldi þjóðarinnar fái að brjótast út með þessum barnalega hætti. 
Þessu fólki er ekki sjálfrátt. 

Hér ber Sjálfstæðisflokkurinn þunga ábyrgð. Ætli hann að standa 
undir eigin nafni verður hann að grípa í taumana. Það er ábyrgðarhluti 
að standa hjá og láta það gerast að landbúnaðarráðherra verði látinn 
komast upp með að láta sverðið falla á hinar dreifðu byggðir landsins. 
Þeir sem þegja í þessu máli og láta þetta gerast verða samsekir þegar upp 
er staðið. Ætla þingmenn Sjálfstæðisflokksins virkilega að eiga hlut í því 
að láta skera niður fimmtung sauðfjárstofnsins með ófyrirsjáanlegum 
afleiðingum og hljóta þann dóm sögunnar að hafa tekið þátt í að veita 
byggðum banasár?   

Magnús Þór Hafsteinsson

leiðari
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 7.000 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI OG Í 
FYRIRTÆKI Á KJALARNESI, Í KJÓS, AKRANESI, HVALFJARÐARSVEIT, 
BORGARBYGGÐ, SNÆFELLSNESI OG Í DÖLUM. BLAÐIÐ LIGGUR EIN-
NIG FRAMMI Á HELSTU ÞÉTTBÝLISSTÖÐUM Á SVÆÐINU AUK ÞESS 
SEM LESA MÁ ÞAÐ Á NETINU (FOTSpOR.IS).

Fé á Vesturlandi fjölgaði um 
eitt prósent á síðasta ári

fjöldi sauðfjár (vetrarfóðrað) eftir stærð búa og sveitarfélög-
um á dreifingasvæði blaðsins Vesturlands haustið 2016
Sveitarfélag 1 – 199 200 – 399 400 - 599 600+ Samtals
Kjósarhreppur 983 310 527 0 1.820
akraneskaupstaður 257 0 0 0 257
Skorradalshreppur 215 710 0 0 925
Hvalfjarðarsveit 1.721 1.345 2.195 1.445 6.706
borgarbyggð 9.394 9.349 9.771 5.944 34.458
grundarfjörður 882 495 0 0 1.377
Helgafellssveit 740 398 503 0 1.641
Stykkishólmsbær 755 0 0 0 755
Eyja- og Miklaholtshr. 729 313 1.070 0 2.112
Snæfellsbær 1.148 1.094 993 0 3.235
Dalabyggð 2.563 4.564 9.443 13.580 30.150
Samtals 19.387 18.578 24.502 20.969 83.436

fjöldi sauðfjárbúa eftir stærð búa (vetrarfóðrað fé) og sveitar-
félögum á dreifingasvæði blaðsins Vesturlands haustið 2016
Sveitarfélag 1 – 199 200 – 399 400 - 599 600+ Samtals
Kjósarhreppur 16 1 1 0 18
akraneskaupstaður 10 0 0 0 10
Skorradalshreppur 3 3 0 0 6
Hvalfjarðarsveit 31 4 5 2 42
borgarbyggð 124 32 20 8 184
grundarfjörður 16 2 0 0 18
Helgafellssveit 12 1 1 0 14
Stykkishólmsbær 22 0 0 0 22
Eyja- og Miklaholtshr. 9 1 2 0 12
Snæfellsbær 28 4 2 0 34
Dalabyggð 41 16 19 17 93
Samtals 312 64 50 27 453

Breyting á fjölda sauðfjár eftir landshlutum

fjöldi sauðfjárbænda eftir landshlutum og stærð búa

Sauðfjársláturhús og sauðfjárbú á Íslandi í lok árs 2016



Lágmúla
Laugavegi
Nýbýlavegi

Smáralind
Smáratorgi
Borgarnesi

Grundarfirði
Stykkishólmi
Búðardal

Patreksfirði
Ísafirði
Blönduósi

Hvammstanga
Skagaströnd
Sauðárkróki

Húsavík
Þórshöfn
Egilsstöðum

Seyðisfirði
Neskaupstað
Eskifirði

Reyðarfirði
Höfn
Laugarási

Selfossi
Grindavík
Keflavík

15%
afsláttur

30%
afsláttur

20%
afsláttur

Heilsutjútt
6.–17. september

Eftirtaldar vörur og margar fleiri á frábæru tilboði í Lyfju. 
Nýttu tækifærið og settu heilsuna í fyrsta sæti fyrir veturinn.

Solaray
Heilsaðu hamingjunni og finndu þinn 
sólargeisla frá Solaray.  
Afsláttur af allri línunni.

25%

HCF
Hágæða vítamín og amínósýrur í réttum 
hlutföllum sem geta aukið framtakssemi, 
einbeitingu og andlegt úthald og bætt 
skap.

Probi Mage LP299V mjólkursýrugerlar

Söluhæsta fæðubótar efnið í sínum flokki í 
Svíþjóð, nú loksins á Íslandi! Finndu 
muninn með Probi Mage LP299V. 

10%
afsláttur

Verð nú: 4.941 kr.
Verð áður: 5.490 kr.

Verð nú: 2.398 kr.
Verð áður: 2.998 kr.

Optibac Betri melting

Margar klínískar rannsóknir hafa 
verið gerðar á Optibac góðgerlum 
sem staðfesta einstaka virkni þeirra. 
Afsláttur af allri línunni.

Terranova
Úrvalið af verðlaunabætiefnum Terranova 
er í Lyfju. 100% hrein með hámarksvirkni. 
Vegan. Afsláttur af allri línunni.

25%

SuperBeets
SuperBeets rauðrófukristallar.  
Ofurfæða fyrir blóðrásina. Blandist í vatn. 
Bragðgott og hressandi.

Nuun Active og Nuun Boost
Bragðgóðar freyðitöflur með söltum og 
steinefnum. Nuun Boost inniheldur einnig 
koffín úr grænu tei. Betra vökvajafnvægi og 
meiri orka í íþróttum og daglegu lífi.

Verð nú: 4.297 kr.
Verð áður: 6.138 kr.

20%

Netverslun – lyfja.is

FRÁBÆRT
VERÐ!

Verð nú: 763 kr.
Verð áður: 898 kr.

Heilsutjútt
Skoðaðu fjölda tilboða á heilsuvörum 
í bæklingi Lyfju eða í netverslun á lyfja.is

25%

30%AFSLÁTTUR

Allt að

af heilsuvörum
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Skemmtilegt safn 
á kiðafelli
KJÓS: 

á gamla fjósloftinu á Kiðafelli í 
Kjós hefur verið komið á fót 
skemmtilegu safni þar sem 

ýmsu forvitnilegu ægir saman. Þar 
er að finna allt frá leifum af flaki 
þýskrar sprengjuflugvélar úr seinni 
heimsstyrjöld upp í elstu þvottavél 
landsins og allt þar á milli. 

Það eru þau Sigurbjörn 
Hjaltason bóndi á Kiðafelli 
og fjölskylda hans sem 
hafa safnað saman 
þessum dýrgrip-

um og stillt út á fjósloftinu. Engar 
kýr eru lengur í fjósinu en í dag er 
stunduð sauðfjárrækt og eldi á naut-
gripum á Kiðafelli. 

Vesturland leit á dögun-
um við í þessu 
safni. 

Þessi gamli járnbraut-
arvagn er úr seinni heims-
styrjöld og var notaður í 
flotastöð breta í Hvítanesi 
í Hvalfirði. bandarísk 
herþyrla hífði hann upp 
þar fyrir nokkrum árum 
síðan og flaug með hann 
hangandi neðan í sér 
heim að Kiðafelli þar sem 
hann stendur í dag við 
afleggjarann að bænum. 

Sigurbjörn 
Hjaltason bóndi 
á Kiðafelli held-
ur á bergþóri 
rakelarsyni 
dóttursyni 
sínum. Við hlið 
þeirra er Þor-
valdur Friðriks-
son fréttamaður 
á ríkisútvarp-
inu, fornleifa-
fræðingur og 
sérfræðingur 
um keltnesk 
áhrif á Íslandi. 
Þeir Sigurbjörn 
og Þorvaldur 
eru bræðrasynir. 

Fyrsta dráttarvélin sem 
keypt var að Kiðafelli 
stendur nú uppgerð 
á fjósloftinu ásamt 
tveimur öðrum upp-
gerðum fornvélum. 

Þetta fallega norska málverk er af lagarfossi - „lagganum“, skipi Eimskipafé-lagsins. Þetta var fyrsta skipið sem bar þetta nafn, smíðað 1904. „lagginn I“ var mikið happaskip og í eigu félagsins í alls 32 ár frá 1917–1949.

Þetta handmálaða skjaldarmerki er eitt af mörgum sem geymt er að Kiðafelli. breskir 
hermenn máluðu þau á innveggi bragga sinna í Hvalfirði á stríðsárunum. Þau munu vera 
skjaldarmerki þeirra háskóla sem þeir höfðu gengið í. 

Hver mann ekki eftir 
Saltvíkurhátíðinni sem 
haldin var í Saltvík á Kjal-
arnesi hvítasunnuhelgina 
1971. Hún var íslenska út-
gáfan af Woodstock. árni 
Johnsen, trúbrot, náttúra, 
Mánar, Ævintýri, roof tops 
og ríó tríó voru meðal 
þeirra sem spiluðu. Ekki 
er vitað hvort sálmabókin 
var með í för. 

Spjald til að merkja tunnur til út-
flutnings með söltuðu dilkakjöti frá 
Kolkuósi í Skagafirði. Þarna stendur 
„PrIMa H a KOlKuOS DIlKEKØD“.

Mest seldu ofnar 
á Norðurlöndum

áreiðanlegur hitagjafi

10 ára ábyrgð

Draghálsi 14 - 16  ·  S ími 4 12 12 00 ·  www.isleifur.is



VÍKURVAGNAR EHF.

STYRKUR,  ÞJÓNUSTA  og  ÁREIÐANLEIKI

Víkurvagnar ehf.   -   Hyrjarhöfði 8.  -   110 Reykjavík

Sími 577-1090   -   www.vikurvagnar.is   -   sala@vikurvagnar.is

VÍKURVAGNAR  EHF

MIKIÐ ÚRVAL AF KERRUM 
FYRIR IÐNAÐARMENN OG VERKTAKA
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LANDIÐ: 

Birgðir af kindakjöti síðasta 
árs þann 1. september síðast-
liðinn voru 1.063 tonn.  Það er 

minna en á sama tíma í fyrra. Þá voru 
brigðirnar 1.262 tonn. Mælt í prósent-
um þá eru birgðir við upphaf slátur-
tíðar nú 16,6% minni á en í fyrra. Frá 
þessu er greint á heimasíðu Lands-
samtaka sauðfjárbænda (saudfe.is). 

Frá þeim birgðum sem voru til í 
byrjun þessa mánaðar munu drag-
ast 500 til 600 tonn áður en nýtt kjöt 
kemur að fullu á markað en sala á 
innanlandsmarkaði er um 560 tonn á 
mánuði að meðaltali. Umframbirgðir 
af kjöti frá sláturtíðinni haustið 2016 
verða því um 500 tonn þegar upp er 
staðið eða rétt tæplega eins mánað-
ar sala. Þessar birgðir eru um 5% af 
heildarframleiðslunni sem er um 10 
þúsund tonn ári.

erfiðar ytri aðstæður
Undanfarinn misseri hefur íslensk 
sauðfjárrækt tekist á við lokun Nor-
egsmarkaðar, afleiðingar Úkraínu-
deilunnar, tæknilega lokun Rússlands-
markaðar, fall breska pundsins vegna 
Brexit og hátt gengi íslensku krónunn-
ar. Áætlað er að markaðir fyrir 1.500 
til 2.000 tonn af kjöti hafi lokast eða 
laskast verulega.

Sala innanlands jókst í fyrra um 
331 tonn eða 5,2%. Fyrstu átta mánuði 
þessa árs jókst innanlandssalan  um 
369 tonn eða 9,6%. Samanlögð aukn-
ing á sölu innanlands er því um 700 
tonn frá ársbyrjun 2016. Helstu ástæð-
ur þessa er markaðssetning gagnvart 
erlendum ferðamönnum með sam-
starfi við um 100 veitingastaði og öfl-
ugri herferð á samfélagsmiðlum.

Aðgerðir sem gripið var til síðasta 
vetur í tengslum við sérstakt mark-
aðsátak sem Alþingi lagði 100 millj-
óna króna aukafjárveitingu inn í hafa 
skilað sölu upp á um 850 tonn. Að 
auki hefur samstarfsverkefni í Japan 

skilað sér í um 170 tonna sölu og útlit 
er fyrir metár í sölu til Bandaríkjanna.

áfram ástæða til aðgerða
„Samanlagt nemur aukin innan-
landssala, Japansverkefnið og sérs-
taka átaksverkefnið um 1.720 tonn-
um. Þannig hefur því tekist með 
samstilltum aðgerðum að forða því 
að hér myndist verra ástand. Þrátt 
fyrir góðan árangur af markaðs-
starfi og sérstökum aðgerðum sem 
gripið var til vegna erfiðra utanað-
komandi aðstæðna þarf enn að gera 
betur. Breska pundið er enn lágt, 

Rússlands- og Noregsmarkaðir enn 
lokaðir og gengi krónunnar enn hátt. 
Því er nauðsynlegt að halda áfram 
því árangursríka starfi sem unnið 

hefur verið á undanförnum misser-
um í samvinnu bænda, afurðastöðva, 
stjórnvalda og Icelandic lamb,“ segir 
á vef Landssambands sauðfjárbænda. 

MinnStu Birgðir 
kindakjötS Í 5 ár

Þessar ungu dömur sýndu mikinn dugnað síðastliðinn sunnudag við að draga fé í dilka 
þegar rétta var í Svarthamarsrétt á Hvalfjarðarströnd. 

birgðir af lambakjöti í landinu 
nú við upphaf sláturtíðar 
virðast ekki miklar og minni en 
í veðri hefur verið látið vaka. 

„Sala innan-
lands jókst í 

fyrra um 331 tonn 
eða 5,2%.

AUGLÝST	  EFTIR	  UMSÓKNUM	  Í	  
UPPBYGGINGARSJÓÐ	  VESTURLANDS	  

	  

Veittir	  verða	  styrkir	  til	  	  
atvinnuþróunar	  og	  nýsköpunar	  

	  

Á	  heimasíðu	  Samtaka	  sveitarfélaga	  á	  Vesturlandi,	  
http://ssv.is/uppbyggingarsjodur-‐vesturlands	  

er	  að	  finna	  upplýsingar	  um	  umsóknarferli,	  
	  reglur	  og	  viðmið	  varðandi	  styrkveitingar.	  	  

	  
Nánari	  upplýsingar	  veitir	  Ólöf	  í	  síma	  898-‐0247	  /	  433-‐2319	  

Netfang:	  olof@ssv.is	  
	  

Frestur	  til	  að	  skila	  umsóknum	  er	  til	  	  2.	  október	  2017.	  

	  

	  

	  



ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA
BLIKKSMIÐJA

Loftræstingar – Reykrör
Klæðningar – Nýsmíði

Viðhald – Efnissala
 

JÁRNSMIÐJA
Gjafagrindur – Nýsmíði

Viðhald – Þjónusta
Hesthúsinnréttingar

 

RAFMAGNS- 
VERKSTÆÐI

Nýlagnir – Viðhald
Viðgerðaþjónusta

Borgarbraut 74 • 310 Borgarnesi • 412-5300 • limtrevirnet.is

Víkingbátar óska Útgerðarfélaginu Vigur til hamingju 
með nýjan bát Vigur SF-80 og þakkar frábæra samvinnu 

við áhöfn og eigendur meðan á smíðinni stóð

Víkingbátar ehf - Kistumel 20 - 116 Reykjavík – Iceland -  sala@vikingbatar.is – sími:  560 7960

Allar vistaverur eru fyrstaflokks eins og sjá má á myndunum.

kemur út hálfsmánaðarlega og er dreift frítt í 7.000 eintökum á öll heimili og fyrirtæki á Kjalarnesi, í Kjós, 
Akranesi, Borgarnesi, Stykkishólmi, Flatey, Grundarfirði, Ólafsvík, Snæfellsbæ, Hellissandi og í Búðardal.

Auglýsingasíminn er 578-1190 og auglýsingar sendist á auglysingar@fotspor.is
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HVALFJARÐARSVEIT: 

Það er friðsæld yfir Bjarteyj-
arsandi í Hvalfirði þegar bær-
inn er sóttur heim að morgni 

annars mánudags í september. Þarna 
er stórt sauðfjárbú og ferðaþjónusta. 
Daginn áður var lokið fyrri leitum og 
réttum. Féð er komið heim í tún þar 
sem það slakar á í haustbeitinni.Ferða-
mönnum er tekið að fækka. Það er 
komið haust. Við hittum fyrir hjónin 
og bændurna Guðmund Sigurjónsson 
og Arnheiði Hjörleifsdóttur. Þau sinna 
rekstrinum á Bjarteyjarsandi í dag. 
Hingað erum við komin til að ræða 
einmitt við þau. Guðmundur og Arn-
heiður eru dæmi um bændur sem hafa 
tvinnað saman búskap og ferðaþjón-
ustu með afar áhugaverðum hætti. 

Úr Hvalfirði og frá akranesi
Guðmundur er sjálfur uppalinn á 
Bjarteyjarsandi þar sem foreldrar hans 
þau Sigurjón Guðmundsson og Kol-
brún Eiríksdóttir bjuggu um áratuga-
skeið. Um síðustu aldamót var komið 
að kynslóðaskiptum. Þau Guðmundur 
og Arnheiður fluttu að Bjarteyjarsandi 
2001. Sjálf er Arnheiður frá Akranesi 
þar sem hún ólst upp. „Við kynntumst 
í Fjölbrautaskólanum á Akranesi þar 
sem við vorum bæði í skóla. Ég hafði 
verið í sveit á sumrin sem stelpa. Ég 
ætlaði að verða sveitakona en hafði 
engin fjölskyldutengsl til þess. Ég var 
alla tíð reiðubúin til að setjast að í 

sveitinni. Þegar ég var 16 ára ákvað ég 
að ég skyldi bara ná mér í bónda. Ég 
var ekki flutt nauðug hingað að Bjart-
eyjarsandi,“ segir Arnheiður og hlær 
dátt. 

Áður en kom að því að þau flyttu 
heim á foreldraarfleifð Guðmundar 
höfðu þau búið nokkur ár í Reykja-
vík. Guðmundur er lærður smiður 
og stundaði iðn sína en Arnheiður 
lagði stund á nám í umhverfisfræðum. 
Þegar þau fluttu að Bjarteyjarsandi og 
tóku við helmingnum af búinu komu 
þau reyndar beint frá Kanada. „Ég var 
í meistaranámi í umhverfisfræðinni 
úti í Kanada. Þar fundum við bæ 
rétt norður af Halifax í Nova Scotia 
þar sem voru íslenskir hestar. Guð-
mundur fór að vinna þar við að víkka 
sjóndeildarhringinn og starfaði fyrir 
moldríka Svisslendinga. Þarna vorum 
við í rúmt hálft á meðan ég lauk nám-
inu. Síðan snerum við aftur heim til 
Íslands og fluttum þá hingað að Bjart-
eyjarsandi,“ útskýrir Arnheiður.

Breytingar og uppbygging
Þarna var Bjarteyjarsandur sauð-
fjárbú með um 500 vetrarfóðrað fé. 
Þau tóku við helmingnum af þessu 
en unnu jafnframt með búskapnum. 
Guðmundur hélt áfram að stunda 
smíðar en Arnheiður fékk vinnu við 
umhverfismál hjá fyrirtækinu UMÍS 
í Borgarnesi sem þá var nýstofnað af 
Stefáni Gíslasyni umhverfisfræðingi. 

Þar kom hún til með að vinna næstu 
tíu árin. 

Reksturinn á Bjarteyjarsandi vatt 
þó fljótt upp á sig. „Hér fluttum við 
inn í gamla íbúðarhúsið. Áður en við 
fluttum hingað í Hvalfjörðinn höfðum 
við einnig komið að ýmsum störfum 
hér meðan við bjuggum í Reykjavík. 
Hérna var til dæmis byrjað að taka á 
móti hópum skólabarna árið 1999. 
Eiginleg ferðaþjónustan hófst upp 
úr aldamótum. Við hófum rekstur á 
tjaldstæði hér. Það byrjaði eiginlega 
á því að hjólreiðafólk sem var á leið 
um Hvalfjörð beiddist gistingar hér. 
Þetta vatt síðan upp á sig og hingað 
fóru að koma bæði einstaklingar og 
skipulagðir hópar,“ segir Guðmundur. 

Arnheiður bætir við: „Hér var 
gamalt fjós og hlaða sem við breyttum 
fyrir ferðaþjónustuna og aðstöðu til að 
selja sauðfjárafurðir beint frá býli. Það 
var búin til eldhúsaðstaða og hlað-

an varð veitingasalur. Við sáum fyrir 
okkur möguleika á koma kjötinu út 
á markað meðal annars með því selja 
það til ferðamanna.“ 

Þegar búskapur lagðist af á Þyrli 
2005 þá keyptu þau á Bjarteyjarsandi 
fé þaðan og fjölguðu þannig í um 600 
fjár. Búsmalinn í dag er í þeirri tölu. 

tækifæri í ferðaþjónustu
Hugmyndin um að þróa búrekstur á 
Bjarteyjarsandi sem tvinnaðist saman 
við ferðaþjónustuna tók á sig skýrari 
mynd. Hér fór kannski ekki síst saman 
mikil reynsla og þekking Bjarteyj-
arsandsfólksins á sjálfum landbúnað-
inum og menntun Arnheiðar í um-
hverfisfræðunum á stað sem býr yfir 
mikill náttúrufegurð. Þau sáu tækifæri 
í því að líta til ferðamannanna. 

„Við bjuggum okkur á vissan hátt 
til einstakar markaðsaðstæður ver-
andi með alla þessa hópa sem komu 
hingað. Þetta voru íslenskir gestir sem 
komu hingað í sveitina með skólahóp-
um allt frá leikskólaaldri, grunnskól-
um, framhaldsskólum og erlendum 
háskólum. Þarna mynduðust jákvæð 
tengsl og brú var byggð milli þéttbýlis 
og dreifbýlis með því að bjóða fólki að 
koma í sveitina og upplifa hana á sem 
jákvæðastan hátt. Skólabörnunum 
fylgja foreldrar, kennarar og annað 
starfsfólk. Þarna varð eiginlega til af 
sjálfu sér eftirspurn sem við sjálf átt-
uðum okkur ekki fyllilega á í byrjun. 

Eitt leiddi af öðru. Fólk fór að spyrja 
okkur hvort það gæti ekki komið 
hingað að sumarlagi til að halda ætt-
armót og aðra svipaða viðburði. Hér 
var jú aðstaða til slíks. Síðan fórum við 
að fá fyrirspurnir um hvort fólk gæti 
ekki komið í réttirnar, hvort það gæti 
ekki keypt af okkur kjöt og áfram má 
telja. Það fór að byggjast upp viðbót 
við hinn hefðbundna búskap. Þegar 
við byrjuðum hér um og upp úr alda-
mótum þá vorum við kannski ekki 
endilega búin að sjá þetta fyrir. Við 
höfum leyft þessu að þróast án þess að 
taka nein heljarstökk. Með tímanum 
höfum við byggt jafnt og þétt við þetta 
samhliða því að við höfum fundið út 
hvar og hvernig við viljum starfa og 
standa að þessu. Yfirbyggingin á þessu 
er ekki mikil en reksturinn hefur 
vissulega verið að bólgna út og verða 
umsvifameiri.“

tenging við búskapinn
Fjölbreytt dýrahald er á Bjarteyj-
arsandi. Það er öðrum þræði til að 
gleðja ferðamennina og hópana sem 
koma í heimsókn. Á bænum má finna 
geitur, svín, hesta, hænur, hunda og 
gæsir. Svínin leggja reyndar sitt til 
kjötframleiðslunnar. „Við höfum verið 
að framleiða um það bil tonn af grísa-
kjöti á ári. Svínin okkar ganga laus 
úti. Þau njóta frelsis og það er alveg 
markaður fyrir kjöt af slíkum dýrum. 
Afurðir af þeim skapa líka meiri fjöl-

Guðmundur og Arnheiður á 
Bjarteyjarsandi í Hvalfirði:

„Hefur það ekki gildi 
að sjá að það býr fólk 
í sveitum landsins?“„Reksturinn 

hefur vissu-
lega verið að 
bólgna út og verða 
umsvifameiri.

guðmundur og 
arnheiður heima á 

bjarteyjarsandi. 
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breytni í vöruúrvali frá búinu.“
Guðmundur segir að í upphafi 

hafi ætlunin verið sú að tengja kjöt-
framleiðslu búsins við ferðaþjón-
ustuna. „Við vorum að fá fyrirspurnir 
og sáum ákveðna möguleika á því að 
skapa virðisauka í afurðum búsins. 
Við höfum búið til og byggt upp þetta 
vörumerki sem er „Bjarteyjarsandur.“ 
Kjötafurðirnar eru seldar undir því 
nafni. Við förum til dæmis á ýmsa 
matvælamarkaði á höfuðborgasvæð-
inu og jafnvel erlendis. Þar sjáum 
við öðrum þræði möguleika á því að 
kynna ferðamannastaðinn Bjarteyj-
arsand í leiðinni. Á svona mörkuðum 
er maður kannski að hitta og sjá fleiri 
þúsund manns yfir heila helgi. Þetta 
fer ágætlega saman að selja afurðir frá 
búinu og jafnframt auglýsa það sem 
ferðaþjónustufyrirtæki í leiðinni. Við 
náum góðum og nánum tengslum við 
viðskiptavinina. Við höfum oft horft 
á afurðasöluna sem auglýsingu fyrir 
staðinn. Við erum sýnileg við að selja 
kjötafurðir og fáum þá kannski sam-
hliða því fyrirspurnir um það hvort 
við getum ekki tekið við hópum ferða-
manna.“

Arnheiður bætir því við að ferða-
þjónustan og búskapurinn með fram-
leiðslu og sölu afurða fari mjög vel 
saman. „Þetta styður hvort annað með 
ótrúlega jákvæðum hætti.“

Selja eigin afurðir
Þau ræða þetta nánar. Í reynd hverf-
ist þetta um búreksturinn. „Við send-
um sláturféð frá okkur í sláturhús 
á haustin. Það eru svona um 800 
skrokkar. Af því fáum við svo eitt-
hvað í kringum 130 til 150 skrokka 
hingað heim aftur sem við vinnum úr 
sjálf og seljum. Við höfum ekki lagt 
mikla áherslu á að vera að selja heila 
skrokka. Frekar seljum við til gesta 
og ferðamanna sem koma hingað. 
Svo erum við með matsöluleyfi hér í 
salnum í gömlu hlöðunni og þar eru 
oft haldnar veislur. Það er betra upp úr 
því að hafa að framreiða lambakjötið 
eldað hér fyrir hópa sem koma hingað 
heldur en að selja heila og hálfa frosna 
skrokka. Við reykjum líka kjöt og selj-
um svo sem hangikjöt til jólanna. Við 
einbeitum okkur að því að selja okkar 
afurðir sjálf, annaðhvort hér á Bjart-
eyjarsandi, beint út til fastra viðskipta-
vina eða á matsölumörkuðum svo sem 
á Matarhátíðinni í Hörpunni. Okkar 
afurðir eru hvergi í verslunum.“

Nú þegar haustar dregur úr ferða-
mannaumferðinni en þá tekur annað 
við. „Þetta er mikil vinna,“ segir Guð-
mundur. „Nú eru göngur og réttir og 
síðan tekur við sláturtímabil og kjöt-
vinnsla og síðan dreifing á afurðum 
til viðskiptavina. Segja má að maður 
sé alltaf búinn að fá alveg nóg þegar 
Þorláksmessudagur rennur upp,“ seg-
ir hann og kímir. 

Veitingar og eigin matseðill
Göngum og réttum fylgja þó ákveðin 
tækifæri sem eru nýtt. „Við erum með 

gesti sem hafa verið hér og upplifa 
réttir og smalamennsku. Þegar þau 
fara héðan þá vilja þau kaupa kjöt-
afurðir héðan af búinu. Það eru þá 
smáir skammtar sem fara til einstak-
linga. Þetta er svona dæmi um það 
hvernig við getum nýtt okkur þau 
tækifæri sem við höfum til að selja.“    

Skólafólkið kemur enn í hópum að 
Bjarteyjarsandi. „Þetta er hins vegar 
að mestu bundið við sex vikna tímabil 
á ári hverju. Það er svona frá miðj-
um apríl fram í skólalok í fyrri hluta 
júnímánaðar. Þarna er sauðburður-
inn og mikill álagstími á búinu,“ segir 
Arnheiður. Þau segja að þessir hópar 
skipti ekki síst máli vegna þess að þeir 
lengi aðal ferðamannatímabilið. „Hjá 
okkur hefst aðal ferðavertíðin í apríl 
og varir fram í miðjan  september. Svo 
er líka ýmislegt um að vera á öðrum 
árstímum. Það eru líka heimsóknir 
hingað utan þessa tímabils.“

Arnheiður nefnir líka að það kalla 
megi „lausaumferð“ sem er þá umferð 
utan við hina skipulögðu hópa hafi 
einnig verulega þýðingu. „Það er mjög 
mikil umferð ferðamanna að fossin-
um Glym í Botnsdal. Meirihlutinn fer 
reyndar um veginn sunnanvert í Hval-
firði og svo aftur sömu leið til baka. 
Fólkið fer síður hringinn umhverfis 
fjörðinn. Á hinn bóginn er samt nokk-
uð jöfn umferð um Hvalfjörðinn hér 
að norðanverðu. Í sumar tókum við 
upp þá nýlundu að vera með fastan 
matseðil hér í veitingasalnum þar sem 

við höfðum opið alla daga fyrir lau-
saumferð. Fólk gat þannig komið hér 
við á ferð um Hvalfjörðinn og fengið 
sér að borða án þess að hafa pantað 
fyrirfram. Þetta gafst vel. Með því að 
setja fram matseðil þá var miklu meiri 
sala hér heldur en hefur verið, jafnvel 
þó að umferðin um þjóðveginn væri 
ekki mikið að aukast. Þetta er jákvæð 
þróun.“ 

Margbrotið dæmi  
sem gengur upp
Arnheiður segir að í heild gangi þessi 
útfærsla þeirra á búreksti með ferða-
þjónustu vel. „Við höfum stundum 
rætt það okkar á milli að ef við vær-
um bara með afurðasölu „beint frá 
býli,“ eða bara með tjaldsvæðið eða 
veitingasalinn, þá væri þetta runnið 
út í sandinn því það hefði ekki borg-
að sig. En með því að hafa þetta allt 
þá tengist það innbyrðis undir þessu 
vörumerki sem er bara „Bjarteyjar-
sandur.“ Þannig gengur þetta upp.“ 

Markmiðið þeirra hjóna var í upp-
hafi að skapa báðum atvinnugrund-
völl hér þannig að þau gætu bæði 
starfað heima á Bjarteyjarsandi. „Það 
hefur tekist. Nú höfum við aðeins 
þurft að bregðast við lægri afurðaverð-

um. Í dag er ég að kenna landbúnaðar-
tengda ferðaþjónustu við Landbúnað-
arháskólann á Hvanneyri og byggi þá 
á eigin reynslu héðan ásamt menntun  

minni. Kennsluna stunda ég þó öðr-
um þræði líka vegna þess að mér 
finnst hún skemmtileg. Þegar maður 
býr og starfar á sama stað eins og hér 
á Bjarteyjarsandi þá er gott að geta 
komist líka aðeins í burtu. Mér finnst 
mjög gaman að kenna, hitta yngra fólk 
og vera aðeins í hringiðunni,“ segir 
Arnheiður. 

Eiginmaður hennar hefur ekki leit-
að eftir vinnu utan rekstrarins á Bjart-
eyjarsandi. „Viðveran er bara svo mikil 
við reksturinn hér á Bjarteyjarsandi. 
Þetta er engin reglubundin vinna frá 
átta á morgnana til fimm síðdegis. 
Maður þarf alltaf að vera við, alla daga 
vikunnar jafnvel langt fram á kvöld, 
ekki síst til að þjónusta ferðamennina. 
Svo detta inn óvæntar fyrirspurnir til 
dæmis um það hvort við getum haldið 
segjum kannski 20 manna veislu 
næstkomandi föstudag. Það þarf að 
bregðast við því og þannig er ekkert 

 Séð inn Hvalfjörð að bjarteyjarsandi. Fjær er 
svo sjálfur Þyrillinn og botnssúlurnar. Fræðast 
má nánar um starfsemina á bjarteyjarsandi á 
heimasíðunni bjarteyjarsandur.is.„Við höfum 

búið til og 
byggt upp þetta 
vörumerki.

guðmundur bóndi Sigurjónsson í Svarhamarsrétt í Hvalfirði þegar réttað var á sunnudag. 
guðmundur er fjallkóngur í Hvalfirði. 

MagnesíuM     Kísill                        
Hin fullkomna tvenna 
fyrir Heilsu og fegurð
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hægt að lofa sér í vinnu annars staðar. 
Maður verður að vera við og reiðubú-
inn að taka því sem að höndum ber.“

Seglum hagað eftir vindi
Eftir að Arnheiður nefndi lækkun aft-
urðaverðs í sauðfjárræktinni beinist 
tal okkar að stöðunni í þeirri grein 
landbúnaðarins. „Auðvitað finna allir 
fyrir þessu. Hjá okkur er salan á slát-
urfé til sláturhúss og afurðastöðva um 
það bil helmingur af okkar afkomu. 
Lækkun á afurðaverði hefur bein áhrif 
á þann hluta rekstrarins. Á hinn bóg-
inn liggja aukin tækifæri í uppgangs-
greininni nú sem er ferðaþjónustan. 
Við reynum að lesa þessar aðstæður 
þannig að við leitum tækifæra til að 
sækja fram innan hennar til þess að 
vega upp á móti þeim skakkaföllum 
sem verða vegna lækkunar á lamba- 
og kindakjöti,“ segir hún. 

Guðmundur segir að núverandi 
staða sé sorgleg þar sem höggvið sér 
mjög nærri mörgum sauðfjárbænd-

um. „Svona ástand bitnar á öllum. 
Líka á okkur sem seljum beint frá 
býli. Við verðum þó ekki vör við neina 
sölutregðu á því sem við tökum hing-
að heim. Hins vegar finnum við fyr-
ir því að framboðið á kjöti beint frá 
búum er að aukast því bændur sækja 
frekar í það núna að taka það heim 
og selja sjálfir. Verðin eru lægri og 
umhverfið er breytt. Í mörg ár höfum 
við selt frosið og ferskt kjöt, sagað, 
pakkað, úrbeinað og kryddað eins og 
neytandinn óskar. Verðin hafa haldist 
nánast óbreytt frá því við byrjuðum 
á þessu fyrir einum átta árum síðan. 
Þess vegna höfum við verið að leggja 
aukna áherslu á að auka söluna á kjöti 
sem er matreitt og borið fram hér á 
Bjarteyjarsandi því í því liggur virðis-
aukinn.“

Sóknarfæri tengd ferðamönnum
Arnheiður segir að við þessa fram-
reiðslu heima á Bjarteyjarsandi séu 
þau alltaf með stutta kynningu þar 

sem gestum er sagt frá hvert þeir séu 
komnir og fyrir hvað þau standi á 
Bjareyjarsandabúinu. „Við fylgjum 
því svo eftir með mat frá okkur, sem 
við erum búin að rækta, ala, elda og 
berum fram. Með þessu sköpum við 
ákveðna sögu og matarminningu 
fyrir gestina. Með þessu sköpum við 
líka tengsl sem gefa okkur mikið. Fólk 
spyr ýmissa spurninga. Við höfum 
áttað okkur betur á því hver sérstaða 

íslenskrar sauðfjárræktar einmitt er, 
með því að svara þessum fyrirspurn-
um. Við spyrjum gjarnan fólk að því 
af hverju það sé að spyrja um tiltekna 
þætti og þá fáum við þau svör að þetta 
sé svona eða hinsegin heima hjá þeim. 
Með því að gera okkur betur grein fyr-
ir okkar sérstöðu getum við lagt betri 
áherslu á þá þætti sem skapa hana. Við 
ættum að gera meira af því að koma 
þessari sérstöðu til skila til þeirra 
ferðamanna sem sækja landið heim. 
Það er enginn smá viðskiptamanna-
hópur í tengslum við hugsanlega sölu 
á lambakjöti.“

„Ég held að stærsta sóknarfærið 
okkar í lambakjötinu felist í að reyna 
að koma því til skila til erlendra ferða-
manna sem koma hingað til lands 
að þeir verði að smakka það. Ef við 
komumst á það stig þá verður ekkert 
vandamál með sölu á lambakjöti,“ 
segir Guðmundur.

Arnheiður svarar að bragði: „Þetta 
er ekkert óraunhæft. Það er miklu 
auðveldara að selja íslenskar afurðir 
fólki sem er búið að ákveða að koma 
til Íslands að kynna sér land og þjóð 
heldur en að vera að flytja út vöru eins 
og lambakjöt og reyna að selja þar í 
afar fjölmennum löndum. Þau sem 
koma hingað eru markhópur.“

Guðmundur: „Ferðamennirnir 
sem koma hingað sjá féð okkar uppi 
á fjöllum og um hálendi og verða strax 
forvitnir og byrja að spyrja um hluti 
eins og það hvernig við förum að því 
að ná því aftur heim. Þarna kviknar 
áhugi sem leiðir gjarnan til þess að 
fólk vill fá að smakka og prófa afurð-
irnar.“

Mikil óvissa í  
niðurskurðartillögum
Við komum inn á tillögur Þorgerðar 
Katrínar Gunnarsdóttur landbúnað-

arráðherra Viðreisnar um að bændum 
verði boðið fé fyrir að hætta sauðfjár-
rækt og fé í landinu verði fækkað um 
20 prósent. „Það er meira en að segja 
það að ætla að bregða búi og hætta 
sauðfjárrækt. Þú þarft jafnvel þrátt 
fyrir það að hirða áfram um girðingar, 
húsakost og fleira. Það fylgir því mikill 
kostnaður að vera með jörð og halda 
henni við, ég tala nú ekki um þegar þú 
ert ekki að nota hana til búrekstrar. Að 
hætta búskap er mjög stór ákvörðun, 
að ekki sé talað um að gera það nú á 
þessum árstíma í september þegar 
búið er að heyja og gera áætlanir. 
Samkvæmt hugmyndum landbúnað-
arráðherra verður bóndi að farga öllu 
nú í haust ætli hann að fá fullar bætur 
fyrir. Ef ekki þá koma til skerðingar á 
bótum.“

Arnheiður bendir á mannlega 
þáttinn sem snúi að því hvort fólk sé 
reiðubúið að hætta sinni vinnu og 
snúa baki við ákveðnum lífsstíl. „Ég 
hef ekki hitt neinn sem finnst að til-
lögur stjórnvalda sé lausnin. Svo veit 
enginn hvaða áhrif þessar aðgerðir 
hefðu á byggðaþróun.“

Skapast nýr vandi?
„Það hætta kannski fimm í einni sveit 
en tveir halda áfram. Þessir tveir hafa 
hins vegar kannski engar forsendur 
lengur til þess þegar svo fáir sauð-
fjárbændur eru eftir í sveitinni. Það 
er ekki einu sinni til mannskapur að 
sinna smölun,“ segir Guðmundur. 
„Svo verða það kannski bestu sauð-
fjárjarðirnar sem hætta. Trúlega er það 
líka svo að þeir sem hafi ekki tækifæri 
á að finna aðra vinnu á heimaslóðum 
flytji hreinlega á brott því þeir geti ekki 
lifað á staðnum eftir að búskapnum er 
hætt.“

Arnheiður spyr að bragði hvort 
þetta skapi þá ekki bara nýjan vanda? 
„Þú leggur fram lausn á vandamáli 
sem er kannski ekki svo stórt í reynd 
eða þegar það er skoðað í stærra sam-
hengi. Þessi meinta lausn getur hæg-
lega búið til nýjan og öðruvísi vanda. 
Við verðum líka að gæta að því að 
sauðfjárbændur eru víða líka eins 
konar lím í sínum sveitum. Þeir hafa 
svigrúm til að sinna kannski skóla-
akstrinum eða halda annarri starfsemi 
gangandi innan samfélagsins og fer 
vel við búreksturinn. Brotthvarf þeirra 
getur því haft margvíslegar afleiðingar. 
Viljum við ekki líka hafa byggð í 
landinu? Hefur það ekki gildi að sjá að 
það býr fólk í sveitunum?“

Með þessari spurningu látum við 
lokið þessu viðtali við þau Guðmund 
og Arnheiði á Bjarteyjarsandi í Hval-
firði.

bjarteyjarsandur séð utan af Hvalfirði. 

„Þarna 
kviknar 

áhugi sem leiðir 
gjarnan til þess 
að fólk vill fá að 
smakka.

arnheiður er réttarstjóri í Svarthamarsrétt. 
Hér segir hún erlendum ferðamönnum sem 

voru komnir til að fylgjast með réttunum á 
sunnudag frá því hvað er á seyði og hvernig 
íslenskur sauðfjárbúskapur gengur fyrir sig. 

arnheiður í viðtali við sjónvarpstökumenn í Svarthamarsrétt á sunnudag.

LAUS VIÐ VERKI VEGNA SLITGIGTAR

FÆST Í APÓTEKUM, HEILSUBÚÐUM OG HEILSUHILLUM STÓRMARKAÐANNA 

„Ég hef verið að kljást við slitgigt í hnjám og mjóbaki í fjölmörg ár og 
prófað margt, bæði lyf og náttúrulyf . bæklunarlækni r benti mér á 
að huga betur að lífstílnum og taka inn NUTRILENK GOLD Ég 
fór að hans ráðum og batinn er ótrúlegur. Ef ég sleppi því að taka inn  
NUTRILENK GOLDþá finn ég verkina koma aftur.  
Ég mæli heilshugar með NUTRILENK GOLD.“

Hinrik Ólafsson leikari,  kvikmyndagerðarmaður og leiðsögumaður

Nutrilenk fyrir liðina

Náttúrulegt

fyrir liðina

NUTRILENK
GOLD

Vertu laus við 
LIÐVERKINA

Eitt mest selda efnið fyrir liðina hér á landi
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lífeyrissjóðir stofnuðu Foss 
fasteignafélag haustið 2013 til 
þess að kaupa orkuveituhúsið 

á 5,1 milljarð. Eina starfsemi félagsins 
og hún var framseld til Straums.

Í samtali mínu við Sveinbjörgu 
Birnu Sveinbjörnsdóttur borgarfull-
trúa á ÍNN miðvikudaginn 6. septem-
ber [https://vimeo.com/232752017] 
segir hún að sérstaklega verði að 
skoða hvernig staðið var að sölu orku-
veituhússins til Foss fasteignafélags í 
október 2013 fyrir 5,1 milljarð króna. 

eina starfsemi félagsins
Samþykktir Foss fasteignafélags eru 
dagsettar 28. október 2013, þremur 
dögum eftir að samningurinn við 
Orkuveitu Reykjavíkur var gerður og 
í lýsingu á félaginu segir: „Eina starf-
semi félagsins er að eiga og reka fast-
eignir að Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík.“

Orkuveituhúsið, alls 22.630,2 fer-
metrar, er að Bæjarhálsi 1. Þá segir 
einnig í lýsingunni á Fossi fasteignafé-
lagi að daglegum rekstri þess hafi „ver-
ið útvistað til Straums fjárfestinga-
banka samkvæmt samningi um 
umsjón með daglegum rekstri Foss 
Fasteignafélags. Orkuveita Reykjavík-
ur sf. (hér eftir „OR“ eða „leigutaki“) 
leigir allar fasteignir Foss Fasteignafé-
lags, og notar undir starfsemi sína og 
skrifstofur, en framleigir hluta rýmis-
ins út til þriðja aðila.“

fjöldi lífeyrissjóða keyptu
Eigendur Foss fasteignafélags eru: 

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 
A-deild, Festa - lífeyrissjóður, Straum-
ur fjárfestingabanki hf.,Sameinaði 
lífeyrissjóðurinn, Lífeyrissjóður Vest-
mannaeyja, Stafir lífeyrissjóður, Al-
menni lífeyrissjóðurinn, Lífeyrissjóður 
starfsmanna Reykjavíkurborgar, Líf-
eyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga, 
Lífeyrissjóður verkfræðinga.

Allt hnígur til þeirrar áttar sem 
Sveinbjörg Birna nefndi í samtali 
okkar að kaupsamningurinn sé í raun 
málamyndagerningur til að tryggja 
OR fé umfram það sem fyrirtækið 
gat fengið að láni til að framkvæma 

„planið“ um fjárhagslega endur-
skipulagningu. Eðli þessa samnings og 
tildrög hans hljóta þeir að skoða sem 
fengnir verða til úttektar á öllu sem 
varðar þessar umdeildu höfuðstöðvar 
OR sem nú eru ekki nýttar nema að 
hluta vegna myglusvepps.

dagur til svara
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri segir 
í Fréttablaðinu í morgun (7. septem-
ber): „Það er alger samstaða um það 
í borgarstjórn að komast til botns í 
þessu máli og rannsaka það til hlítar.“

Í blaðinu segir einnig: 

„En er ekki sjálfsagt að skoða hina 
pólitísku ábyrgð líka?

„Jú, það er eitt af því sem verður 
skoðað í úttektinni,“ segir Dagur. „Og 
ef það er eitthvað sem dómkvaddur 
matsmaður fjallar ekki um munum 
við gera sérstaka úttekt. Ég mun ein-
faldlega tryggja að það verði komist til 
botns í því.“

Þess má sjá merki á samfélagssíð-
um og blaðagreinum að talsmenn 
Dags B. telja ómaklega að honum 
vegið að minna á stuðning hans við 
stefnuna sem birtist steinsteypt í orku-
veituhúsinu. Þótt hann hafi ekki setið 

í borgarstjórn 1999 og 2000 þegar 
ákveðið var að sameina alla starfsemi 
orkufyrirtækja borgarinnar í einu húsi 
beit hann í skjaldarrendurnar eftir 
kosningarnar vorið 2002 þegar að því 
kom að verja monthúsið og hvernig að 
byggingu þess var staðið.

lógík samfóista
Dagur B. var formaður borgarráðs og 
hægri hönd Jóns Gnarrs borgarstjóra 
þegar kaupsamningurinn var gerður 
við Foss fasteignafélag. Haustið 2013 
lá mikið við að búa sem best í haginn 
vegna borgarstjórnarkosninganna 
2014 þar sem helsta rósin í hnappi 
Dags B. og félaga var hve faglega hefði 
verið staðið að endurreisn á rekstri OR.

Nú taka þeir til við að búa sig und-
ir kosningarnar 2018. Eins og þeir 
afsaka sig nú með að Samfylkingin 
hafi ekki verið til fyrr en árið 2000 
og þess vegna sé hún laus allra mála 
vegna ákvarðana um orkuveituhúsið 
geta þeir að þessu sinni sagt að Sam-
fylkingin sé ekki lengur við lýði og 
þess vegna séu þeir lausir allra mála. 
Þannig er lógík samfóista um verk sín.

Vefpistill þessi birtist fimmtudaginn 
7. september síðastliðinn á vefsetri 

Björns Bjarnasonar, bjorn.is. Hann er 
birtur hér meðgóðfúslegu leyfi hans enda 

málefni orkuveituhússins áhugaverðar í 
ljósi þess að bæði Akranesbær og Borgar-
byggð eiga hluti í Orkuveitu Reykjavíkur 

(Akranes 5% og Borgarbyggð 1%). 
Millifyrirsagnir eru Vesturlands. 

Björn Bjarnason fyrrv. borgarfulltrúi og ráðherra: 

líkur á að orkuveituhúsið 
hafi verið selt til málamynda

björn bjarnason ræðir við Sveinbjörgu birnu 
Sveinbjörnsdóttur borgarfulltrúa í myndveri Ínn. 
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Vandi sauðfjárbænda er aug-
ljós og hefur verið sýnt framá 
hve gríðarlegur tekjumissir 

bænda verður ef allt fer á versta veg. 
Hann verður 2.400 milljónir króna á 
tveimur árum. Bændur hafa síðan í 
vetur reynt að fá stjórnvöld til að opna 
augun fyrir vandanum með litlum ár-
angri. Útspil ríkisstjórnarinnar kom 
seint og um síðir án þess að taka á 
vandanum í heild. 

ekki framleiðsluvandi
Vandi greinarinnar er í raun ekki fram-
leiðsluvandi heldur markaðsvandi. 
Víða í verslunum er erfitt eða ekki 
hægt að kaupa læri eða hryggi. Birgða-
vandinn er því væntanlega að mestu í 
öðrum vörum. Ef framleiðslan verður 
minnkuð um 20% líkt og ríkisstjórnin 
virðist stefna að þá verður augljóslega 
enn frekari vöntun á þessum vörum 
á næsta ári. Mun þá koma fram krafa 
frá Félagi atvinnurekenda um að fá að 
flytja inn lambakjöt í stórum stíl?  

Framleiðendur og verslanir hafa 
um árabil ekki sinnt markaðnum sem 
skyldi og metnaðarleysi verið þar ráð-
andi. Meðan fiskur, kjúklingur, svín 
ofl. var hanterað fyrir markaðinn 
var lítill metnaður í lambakjötinu. 
Það hefur þó breyst síðustu ár. Með-

al annars hefur Krónan boðið uppá 
nútímalegar sölueiningar. Þróunin 
er því á réttri leið, en það er heilmik-
ið óunnið. Landbúnaðurinn þarf að 
verða mun meira markaðsdrifinn – 
ekki framleiðsludrifinn.  Það er það 
sem verður að breytast.

tillögur í fjórum liðum
Undirritaður beitti sér fyrir því sem 
landbúnaðarráðherra að 100 milljónir 
króna voru settar í markaðsmál fyrir 
erlenda markaði til að létta á birgða-
vandanum. Markaðssóknin verður að 
vera markviss og hafa það að mark-
miði að auka verðmæti hverrar ein-
ingar. Þrír aðilar þurfa að koma að 
málum, stjórnvöld, afurðastöðvar og 
bændur. Nefni ég hér örfá dæmi um 
hvað stjórnvöld geta gert: 

1. Nú þegar á að taka upp sveiflu-
jöfnun sem bændur hafa kallað eftir 
þannig að hægt sé að losa nú þegar 
um þær birgðir sem safnast hafa upp. 
Samkvæmt hugmyndum bænda hefði 
ráðherra vald til að stöðva útflutning 
sé hætta á skorti á innanlandsmarkaði 
og því væri það að hans valdi að jafna 
sveiflur á markaðnum. 

2. Á fundi þingflokks Fram-
sóknarflokksins á mánudag í síðustu 
viku dag kynnti ég þingmál sem ég 

hyggst leggja fram:  Að sveiflujöfn-
unin yrði fest í lög og að undanþága 
frá samkeppnislögum yrði lögfest fyr-
ir landbúnaðinn í heild. Það er mjög 
mikilvægt að okkar litli landbúnaður 
geti unnið sem ein heild til dæmis er 
kemur að útflutningi en í dag er það 
ekki hægt. Fyrirkomulagið í mjólkur-
framleiðslu hefur reynst vel fyrir neyt-
endur og framleiðendum tekist vel að 
tryggja gæðavörur á hagstæðu verði. 
Ef framþróun í útflutningi á að eiga 
sér stað verða framleiðendur að geta 
unnið saman.

3. 500 milljónum króna verði var-
ið til markaðs- og vöruhönnunar-
átaks þar sem áherslan verður lögð á 
nútímalegar vörur fyrir innanlands-
markað og útflutning. 

4. 100 milljónum króna verði varið 
í að styrkja frumkvöðlastarf í gegnum 
Landbúnaðarklasann. 

5. Bændur sem hafa verið að þróa 
„beint frá býli” og/eða netsölu á fram-
leiðslu sinni fái sérstakan stuðning. 

engin framtíðarsýn  
ríkisstjórnar
Það er engin framtíðarsýn sem ríkis-
stjórnin er að bjóða með því að hvetja 
ungt fólk til að snúa baki við sauðfjár-
framleiðslu. Hér hef ég ekki rætt áhrif 

þess á samfélagið ef bændur bregða 
búi í stórum stíl en þau áhrif gætu 
orðið mikil. 

Það er vel hægt að styrkja stöðu 
sauðfjárbænda til framtíðar en þá þarf 

að bregðast við strax og lykilatriðin 
liggja á borðum ríkisstjórnarinnar. 

Gunnar Bragi Sveinsson,  
alþingismaður Framsóknarflokks og  
2. þingmaður Norðvesturkjördæmis.

Skólar landsins hafa nú opnað 
dyr sínar að nýju eftir sumarhlé. 
Umræða um skóla- og mennta-

mál er því mikil um þessar mundir og 
það er eðlilegt því þetta er málefni sem 
snertir okkur öll, hvar sem við búum á 
landinu. Rætt er um gildi skólastarfs-
ins, lengd og fyrirkomulag, innihald og 
gæði menntunar og ófullnægjandi kjör 
kennara, kostnað nemenda og líðan 
þeirra í skólanum svo fátt eitt sé nefnt. 
Námslán, námsaðstoð og viðmót gagn-
vart námi er einn angi umræðunnar.

öðruvísi viðhorf á Íslandi
Það er tæplega ágreiningur um að 
aukin þekking og menntun í hvaða 
mynd sem er leiði til víðsýni og um-
burðarlyndis, efli og bæti samfélög. Á 
Íslandi hafa viðhorfin til fyrirgreiðslu 
við námsfólk þróast með öðrum hætti 
en í nágrannalöndum. Síðasta aldar-
fjórðunginn hefur löggjafinn horft á 
fjárhagslega námsaðstoð í meginatrið-
um sem hefðbundin lán sem greiðast 
skuli til baka að fullu, verðtryggð.  

Ég heyrði nýlegt og raunverulegt 
dæmi um einstakling sem innir af hendi 
um 660 þúsund króna heildargreiðslur 
af námsláni sínu á þessu ári eftir 21 ár í 
námslánagreiðslum og enn standa eftir 
tæplega 8 milljónir króna. Ef þessum 
einstaklingi endist aldur og greiðslu-
geta, þá lýkur hann námsláagreiðslum 
þegar hann nær áttræðisaldri, 13 árum 
eftir almenna eftirlaunatöku. 

Að þessu leyti skiljum við Ís-
lendingar okkur algjörlega frá öðrum 
Norðurlöndum. Þetta er til vansa fyrir 
þjóð sem byggir æ meira á þekkingar-
leit og menntun og á þar allt undir 
ekki síður en önnur lönd.  

Breyta ber lánaskilmálum
Samfylkingin hefur ítrekað lagt fram 
frumvarp til laga um sanngjarnar 
lagfæringar á núverandi lögum um 
námslán, síðast á nýliðnu þingi. Þær 
lúta að tveimur þáttum. 

Annars vegar, að skuldbindingar 
ábyrgðarmanna á eldri lánum falli nið-
ur þegar viðkomandi nær 67 ára aldri 

eða við fráfall hans. Dæmi eru um það í 
núgildandi lögum að háaldrað fólk og/
eða aðstandendur verði fyrir veruleg-
um búsifjum vegna ábyrgða. Ákvæðin 
ganga út yfir gröf og dauða og afkom-
endur standa jafnvel andspænis óvænt-
um og óréttlátum skuldbindingum. 

Hin breytingin er sú að náms-
lán falli niður á því ári sem skuldari 
nær 67 ára aldri. Með því er verið að 
nálgast viðmót Norðurlandaþjóðanna 
þar sem endurgreiðslutíminn er mun 
styttri eða jafnan um 15 – 20 ár. Þar 
eru reyndar styrkir verulegur hluti 
námsaðstoðarinnar. 

Samfylkingin berst  
fyrir breytingum
Í fyrravor var lagt fyrir Alþingi frum-
varp um námslán og námsstyrki sem 
ekki náði fram að ganga þar sem 
ágreiningur var um mikilvæg atriði. 
Efnislega hneig þó frumvarpið í þá átt 
sem ásættanlegt getur talist en veru-
lega galla þarf að sníða burt. 

Ef hin dáðlausa ríkisstjórn sem nú 
situr við völd hugsar sér ekki til hreyf-
ings varðandi ný lög um námslán og 
námsstyrki strax á næsta þingi mun 
Samfylkingin endurflytja frumvarp 
sitt enn einu sinni í þeirri viðleitni að 
knýja fram sanngjarna réttarbót fyrir 
námsfólk og ábyrgðarmenn eldri lána.

Guðjón S. Brjánsson  
alþingismaður Samfylkingar og  

8. þingmaður Norðvesturkjördæmis.

Námslán - eilífðar 
fylginautur

lambakjötið
Aðsend grein: 

Aðsend grein: 

gunnar bragi Sveinsson.

guðjón 
brjánsson

  

  

Öndvegisverkefni  á  Vesturlandi  
Uppbyggingarsjóður  Vesturlands  auglýsir  eftir  góðum  

viðskiptahugmyndum  
    

Stjórn  Uppbyggingarsjóðs  Vesturlands  hefur  ákveðið  að  veita    
afar  áhugaverðu  verkefni/verkefnum  allt  að  14  m.kr.  styrk.  

Verkefnið  þarf  að  grundvallast  á  vel  unninni  viðskiptaáætlun,    
sem  hefur  skírskotun  til  í  atvinnulífi  eða  menningu  þess,  ásamt  

svæðisins  og  nýsköpunar  því  að  skapa  störf  og  verðmæti.  

Ferli  umsóknar  verður  með  þeim  hætti  að  skila  þarf  inn  
hugmyndalýsingu  til  stjórnar  Uppbyggingarsjóðs  Vesturlands  fyrir    
10  október  n.k.  Þar  þarf  að  koma  fram  á  2-3  blaðsíðum,  lýsing  á  
hugmyndinni,  gróf  áætlun  um  hversu  mörg  störf  verkefnið  geti  
skapað,  hversu  mikla  fjárfestingu  sé  um  að  ræða  og  áætlaða  

tímasetningu  framkvæmda.  

Stjórn  Uppbyggingarsjóðs  Vesturlands  mun  velja  úr  allt  að  fjórar  
umsóknir  og  veita  þeim  styrk  að  upphæð  500  þús.  kr.  til  að  ljúka    

við  gerð  viðskiptaáætlunar.  
Skilafrestur  endanlegrar  viðskiptaáætlunar  verður  síðan  15.  nóv.    
n.k.  og  niðurstöður  um  styrkveitingar  kynntar  í  desember  2017.  

Nánari  upplýsingar  veitir  Ólöf  Guðmundsdóttir  atvinnuráðgjafi,  
netfang  olof@ssv.is  eða  í  síma  433-2310/898-0247.  
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kraftmikLar
FISKVINNSLUVéLAR

KRAFtmIKLIR og NýtNIR 
VINNUþjARKAR SEm Hægt Að 
StILLA FyRIR óLíKAR FISKtEgUNdIR.

SAmBANd 
Hafðu samband við sölumenn eða kíktu á 
heimasíðu okkar, við svörum öllum 
spurningum fljótt og vel og með 
mikilli ánægju.

FyRIR HAUSNINgU, FLöKUN & RoðFLEttINgU

BRýNINgAVéL
C-2015

Lengd: 900 mm
Breidd: 740 mm
Hæð: 800 mm

C2015 Brýningavélin er fyrst og 
fremst þjónustutæki fyrir flökunar-
vélina og hausarann og því afar 
nauðsynlegur fylgihlutur.

HAUSARI
C-3027

RoðFLéttIVéL
C-2031Lengd: 2.9m

Breidd: 1.9m
Hæð: 2.23 - 2.33m

Lengd: 2.735m
Breidd: 2.400m
Hæð: 1.50 - 1.95m

C3027 Hausari er ætlaður til vinnslu 
á öllum bolfiski og laxi.
Hausarinn er hannaður til að 
afhausa fiskinn fyrir flökun og því 
fylgja klumbubeinin hausnum.

Roðflettivélin C2031 er nýjasta 
fiskvinnsluvélin í framleiðslu 
Curio. Þessi vél er hönnuð til 
vinnslu á öllum bolfiski og laxi. 

Vinsælt er að stilla hausara, flökunarvél og roðflettivél í heildstæða framleiðslulínu sem 
hentar afar vel fyrir bæði litlar og stórar fiskvinnslur. 

Hjá Curio kraumar ástríða fyrir handverki, tækni og óheftri hugmyndaauðgi. Við leiðum saman 
alúðina sem felst í handsmíðuðum vélarhlutum, tækninýjungar og íslenskt hugvit og setjum saman 
öflug fiskvinnslutæki með sterkan karakter og mikla vinnslugetu.

C-2011 Lengd: 4.060m
Breidd: 1.880m
Hæð: 2.25 - 2.35m

FLöKUNARVéL

HENtAR tIL FLöKUNAR á 
öLLUm BoLFISKI 

Við hönnun flökunarvélarinnar var 
leiðarljósið að tryggja einstaka nýtingu 
en fara á sama tíma mjúkum höndum 
um hráefnið. Þetta verður sífellt brýnna 
í nútíma fiskvinnslu þar sem meðvitaðir 
neytendur velja sér ferskvöru eftir útliti 
hennar. 

þjóNUStUm ALLt LANdIð
Hægt er að panta varahluti 24/7 á curio.is



Blaðinu er dreift í 7.000 eintökum á öll heimili á 
Akranesi, dreifbýli á Akranesi og Borgarnesi. Liggur 
einnig frammi á helstu þéttbýlisstöðum á Vesturlandi.

14. september 2017 
15. tölublað, 6. árgangur 

lýðheilsu- 
göngur 
ferðafélags 
Íslands
Alla miðvikudaga í september mun 
Ferðafélag Íslands standa fyrir lýð-
heilsugöngum um allt land. Göngurn-
ar eru hluti af afmælisdagskrá FÍ en 
félagið fagnar 90 ára afmæli á árinu. 
Göngurnar hefjast kl. 18:00 alla mið-
vikudaga vítt og breitt um landið og 
er fyrsta gangan 6. september. Um er 
að ræða fjölskylduvænar göngur sem 
taka  u.þ.b. 60-90 mín. Tilgangurinn 
með verkefninu er að hvetja fólk á 
öllum aldri til útivistar og hreyfingar 
í góðum félagsskap og efla þar með 
heilsu sína og lífsgæði. 

Allar upplýsingar um göngustaði 
og gönguleiðir má finna á heima-
síðu verkefnisins www.fi.is/lydheilsa. 
Þar gefst almenningi einnig kostur 
á að skrá sig í lukkupott sem dregið 
verður úr í október og geta heppnir 
göngugarpar hreppt glæsilega vinn-
inga.

Bæklingi er jafnframt dreift inn 
á öll heimili í landinu auk þess sem 
hægt er að finna verkefnið á Facebook 
undir „Lýðheilsugöngur Ferðafélags 
Íslands“.

Valitor og VÍS koma að verkefninu 
með Ferðafélagi Íslands auk þess sem 
Velferðarráðuneytið og Embætti land-
læknis eru faglegir samstarfsaðilar.

Reimið á ykkur gönguskóna, kom-
ið út að ganga á miðvikudögum í sept-
ember og njótum náttúrunnar í sam-
einingu. Þátttaka er ókeypis og allir 
hjartanlega velkomnir.

LIFUM OG NJÓTUM! 

Fótafimir ferðalangar ganga upp 
að glym í Hvalfirði. 

FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 

Rás 16 er neyðarrás sjófarenda og alltaf opin. 
Það að þú hlustir á hana getur skilið á milli lífs og dauða.

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

/S
ÍA

 –
 1

7-
23

00

VERKEFNISSTJÓRN 
UM ÖRYGGI 
SJÓFARENDA

 Bílar óskast

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Vinnuvélar

JLG Skæralyftur til leigu Rafmagns 
og Diesel Vinnuhæð upp í 18 metra 
Uppl í síma 8580400 Sigfús

JLG Spjótlyftur til leigu Árgerð 2017, 
Vinnuhæð upp í 22 metra Uppl.í s 
8580400 Sigfús

 Hjólbarðar

Nýju sailuN dekkiN á 
fráBæru verði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PíPulagNir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

 Hreingerningar

vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja

garðaumsjóN
Greniúðun, sláttur og klippingar 
ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar

regNBogalitir
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Nýmálun, endurmálun, 
spörtlun, lökkun og fl. Vönduð 
vinnubrögð og snyrtileg umgengni. 
Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur 
málarameistari Upplýs, malarar@
simnet.is, Sími 891 9890

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

flísalagNir - múrverk 
- flotuN saNdsParsl - 

máluN - tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Spádómar

sPásímiNN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

raflagNir, dyrasímar.  
s. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

valdís árNadóttir 
dáleiðslutækNir 

(CliNiCal 
hyPNotheraPist) veitir 

dáleiðslumeðferð.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 

reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 
verkfæri til betri heilsu.

Tímapantanir í síma 864-1273

Keypt
      Selt

 Til sölu

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI 
Heimsending. www.humarsalan.is 
Pöntunarsími: 8676677

 Óskast keypt

kauPum gull -  
jóN & óskar

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

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

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Til sölu

SMÁAUGLÝSINGAR  11 L AU G A R DAG U R   2 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7

kemur út hálfsmánaðarlega og er dreift frítt í 7.000 eintökum á öll heimili og fyrirtæki á Kjalarnesi, í Kjós, 
Akranesi, Borgarnesi, Stykkishólmi, Flatey, Grundarfirði, Ólafsvík, Snæfellsbæ, Hellissandi og í Búðardal.

Auglýsingasíminn er 578-1190 og auglýsingar sendist á auglysingar@fotspor.is


