108 Reykjavík
Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði
Runólfur Gunnlaugsson
Lögg.fast.

Ásmundur Skeggjason
Lögg.fast.

Brynjar Baldursson
Sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir Valdimarsson
Sölufulltrúi

Kristinn Tómasson
Lögg.fast.
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Fánasmiðjan

Fánar, fánastangir
og aukahlutir
Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum
í gott stand.

s:5772020

Framtak-Blossi er umboðsaðili
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Birta og ylur í Magna
Þ

essi mynd var tekin í síðustu viku
af dráttarbátnum Magna í Reykjavíkurhöfn. Hann var fyrsta stálskipið sem Íslendingar smíðuðu og var tekinn
í notkun 1955. Magni þjónaði vel á Faxa-

Minntust skáldsins frá Hamri

flóasvæðinu, m. a. olíuskipum í Hvalfirði,
flutningaskipum við Grundartanga á fyrstu
árum stóriðju þar, og við gerð Borgafjarðarbrúar. Síðan 1987 hefur hann legið með úrbrædda aðalvél í Reykjavík en nú hafa eld-

STRANDVEIÐAR

hugar tekið sig saman og ætla að gera hann
upp. Í þessu tölublaði Vesturlands skoðum
við ýmislegt í tækni- og samgöngusögu
landshlutans þar sem mikilla viðburða er
að minnast á þessu ári. Sjá miðopnu.

Landbúnaður
á tímamótum

Framtak-Blossi er orðinn umboðsaðili fyrir
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Framtak-Blossi
kappkostar að bjóða
góða þjónustu og
sanngjarnt verð á
varahlutum.

Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

Hafið samband við
Hafþór í síma 895-3144
eða hafthor@blossi.is
Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is

|

blossi@blossi.is

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

HUSQVARNA
FS 400 LV

Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760

Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II

Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
K 2500

Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN
MHG Verslun ehf | Akralind 4 | 201 Kópavogi | Sími 544-4656 | www.mhg.is
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Troðfullur
salurinn í Iðnó
sunnudaginn
18. mars.

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

ATVINNA

Óska eftir að ráða atvinnubílstjóra
til starfa, skilyrði að vera með
meirapróf og vinnuvélaréttindi
hafðu samband í síma 893 5536
GÍSLI JÓNSSON / SÍMI 431 3480 / GSM 893 5536

Húsfyllir á dagskrá um
Þorstein frá Hamri
REYKJAVÍK:
roðfullt var í Iðnó við Tjörnina í Reykjavík á sunnudag,
og komust reyndar færri að
en vildu, þar sem haldin var dagskrá
til minningar um öndvegisskáldið
Þorstein frá Hamri, sem lést þann 28.
janúar síðastliðinn.
Þorsteinn fæddist 15. mars 1938
að bænum Hamri í Þverárhlíð í Borgarfirði og hefði því orðið áttræður á
fimmtudag í síðustu viku. Jafnframt
eru sextíu ár liðin frá því að Þorsteinn
gaf út sína fyrstu ljóðabók, Í svörtum
kufli, en alls urðu ljóðabækur hans
26 talsins og kom sú síðasta, Núna, út
árið 2016. Þorsteinn skrifaði einnig
skáldsögur og sagnaþætti og eftir
hann liggja fjölmargar þýðingar.
Þorsteinn hlaut margvíslegar
viðurkenningar fyrir skáldskap sinn,
meðal annars Íslensku bókmenntaverðlaunin árið 1992 fyrir ljóðabókina
Sæfarinn sofandi. Hann var tilnefndur til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs fimm sinnum: Árið 1972
fyrir Himinbjargarsögu eða Skógardraum, 1979 fyrir Fiðrið úr sæng
Daladrottningar, 1984 fyrir Spjótalög
á spegil, 1992 fyrir Vatns götur og
blóðs og árið 2015 fyrir Skessukatla.
Þá var hann tilnefndur til Íslensku
bókmenntaverðlaunanna árið 1995
fyrir Það talar í trjánum og 1999 fyrir Meðan þú vaktir. Þorsteinn hlaut
Menningaverðlaun DV í bókmenntum árið 1981 fyrir skáldsöguna Haust
í Skírisskógi, Stílverðlaun Þórbergs
Þórðarsonar árið 1991, Ljóðaverðlaun
Guðmundar Böðvarssonar árið 2004
og Verðlaun Jónasar Hallgrímssonar á
degi íslenskrar tungu árið 2009.
Árið 1996 var honum veittur
riddarakross hinnar íslensku fálkaorðu fyrir ritstörf og Heiðurslaun Alþingis frá 2001.

T

Þorsteinn frá Hamri (1938–2018)
kenndi sig við fæðingarstað
sinn í Borgarfirði og átti sterkar
rætur til Vesturlands.

Verk Þorsteins hafa verið þýdd
á fjölmörg tungumál, meðal annars
þýsku, ensku, frönsku, ítölsku, dönsku,
sænsku og kínversku, auk esperantó
og annarra tungumála.

Í Iðnó á sunnudag voru flutt erindi
um skáldið, lesið var úr ljóðum Þorsteins og Kolbeinn son ur hans, las úr
óbirtum minningabrotum föður síns,
Tímar takast í hendur.

VOLVO XC60

JEPPI ÁRSINS Á ÍSLANDI 2018
valinn öruggasti bíll í heimi

Framtíðin í öryggi
Volvo XC60 AWD er sannarlega einstakur bíll. Hann er leiðandi í bílaöryggi auk þess að vera í forystu í umhverfisvænni tækni
með 407 hestafla rafmagnaðri T8 vél sem eyðir aðeins 2,1 lítrum af bensíni per 100 km í blönduðum akstri á rafmagni eða bensíni.
Fjöðrunarkerfi með loftpúðum (aukabúnaður) og framúrskarandi hljómtæki gerir aksturinn einstaklega ánægjulegan og þægilegan.
Skandinavísk nútímahönnun að innan og utan og sænsk gæðaframleiðsla beint frá Gautaborg sem byggð er á náttúrulegum
gæðaefnum ásamt ríkulegum staðalbúnaði gera hverja ökuferð að einstakri upplifun.
Volvo XC60 AWD var valinn jeppi ársins 2018 af Bandalagi íslenskra bílablaðamanna
og öruggasti bíll í heimi hjá EURO NCAP árekstrarprófunarstofnuninni.
Verð með dísilvél frá 6.790.000 kr.
Verð með T8 tvinnvél frá 7.490.000 kr.

MADE BY SWEDEN
BEST OVERALL PERFORMER 2017

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6 • Sími 515 7000

XC60 Jeppi ársins_ÖRUGGASTUR Í HEIMI_5x39_20180125.indd 1

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5 • Sími 515 7050

volvocars.is

14/02/2018 14:35
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leiðari

Vel heppnaðar
strandveiðar

S

tjórnmálalega séð er engin ástæða til að leggja árar í bát í strandveiðum. Enginn vafi leikur á að þær hafa reynst heillaspor séð
út frá félagslegum sjónarmiðum. Bætt mannlífið í sjávarplássum
landins. Þeim fylgir líf og athafnasemi, tekjur og atvinna í veiðum, vinnslu og þjónustu.
Strandveiðarnar eru einnig mikilvægt
krydd fyrir ferðaþjónustuna. Ferðalangar
sem fara um landið á sumrin geta séð smábáta koma að landi með nýveiddan fisk. Það
sér íslenska sjómenn að störfum. Fjölmargir
erlendir ferðamenn sem hingað koma hafa
aldrei fyrr á ævinni séð nýveiddan þorsk,
ýsu, ufsa eða karfa.
Gestir okkar, sem skila nú meiri tekjum til þjóðfélagsins en sjávarútvegurinn,
eru hingað komin til að skoða meira en
náttúruna. Þau vilja líka sjá íbúa landsins í
þessu umhverfi – til dæmis sjómenn að störfum. Trillukarl sem landar
fiski upp úr bát sínum er mjög góð auglýsing fyrir Ísland. Ferðamenn
sjá þarna gott myndefni. Þær ljósmyndir rata síðan á samfélagsmiðla
og dreifast á örskotsstundu út um allan heim. Betri ímyndarauglýsingu
er vart að fá fyrir sjávarútveg okkar og afurðir. Verjum strandveiðarnar.


Magnús Þór Hafsteinsson

Strandveiðarnar gerðar
upp og sagðar í óvissu
LANDIÐ:
jávarútvegsmiðstöð Háskólans
á Akureyri hefur unnið úttektarskýrslu um strandveiðar fyrir
stjórnvöld. Hún ber titilinn „Þróun
strandveiða á tímabilinu 2009–2017
og framgangur veiðanna árið 2017.“
Þarna er á 45 síðum tekin saman
reynslan af þessum veiðum. Hér
verður aðeins tæpt á helstu atriðum
úr samantekt skýrslunnar en bent á
að hana er að finna í heild á vefnum
stjornarrad.is, leitarorð: strandveiðar.

S

Gustur SH frá Grundarfirði er
með eldri strandveiðibátum.

Óvissa en líf í höfnum
„Að loknum strandveiðum 2017 er
staða veiðanna óljósari en oft áður.
Aldrei hafði jafnmikið af aflaheimildum verið sett inn í kerfið en þrátt fyrir
það höfðu aldrei jafn fáir bátar sótt
strandveiðarnar frá því þær hófust
árið 2009. Vegna lélegs afurðaverðs
á fiskmörkuðum skiluðu aukin aflabrögð ekki meiri pening í pyngjuna.
Þess í stað voru heildaraflaverðmæti á
bát að meðaltali lægri en á síðastliðnu
ári þrátt fyrir að hver bátur aflaði um

20-30% meira,“ segir í upphafsorðum
samantektar skýrslunnar.
Í skýrslunni er fallist að á þeim
árum sem strandveiðar hafa verið
stundaðar hafa þær vakið upp stemmingu í höfnum landsins. Sérstaklega í
smáum höfnum sem liggja nálægt gjöfulum fiskimiðum. „Arnarstapi er dæmi
um eina slíka en í byrjun maímánaðar
er ekki óalgengt að sjá um 40-50 báta
bundna saman í þremur lengjum út frá
bryggjukantinum. Þrátt fyrir þennan
fjölda af bátum eru áhrifin skammvinn
fyrir samfélagið því sjómennirnir eru
oft á tíðum einungis staddir á svæðinu
á meðan opið er fyrir veiðar. Því markar einstaklingur ekki djúp spor er hann
kemur út á land til þess eins að stunda
strandveiði.“

Ánægja dalað með lækkandi
fiskverði

NÝTT
HRAUN
Nýtt Hraun með 56% dökku súkkulaði.
Þú verður að prófa!

Í skýrslunni segir að mikil ánægja
hafi verið með strandveiðikerfið eftir
fyrsta árið, „...en ánægja með kerfið
hefur dvínað, sem verður að teljast
eðlilegt þar sem fiskverð hefur lækkað mikið. Margt spilar þar inn en tveir
veigamiklir þættir eru gengisstyrking
krónunnar og forsendubreytingar
sem orðið hafa á ufsaveiðum innan
kerfisins. Markaðurinn hefur einnig
lært inn á strandveiðikerfið og þekkt
er að fyrstu vikur hvers mánaðar að
sumri til hrúgast fiskur inn á markað
frá strandveiðibátum og sem leiðir til
lækkunar verðs á mörkuðum. Bátar
á krókaflamarki hafa þannig gjarnan
beðið eftir í höfninni á meðan þetta
gengur yfir.“
Bent er á að strandveiðarnar séu
eini hluti íslensks sjávarútvegs sem
er ekki að einhverju leyti markaðsdrifinn. Strandveiðisjómenn sitji því
ekki við sama borð og aðrir þegar
kemur að vali um það hvenær haldið
skuli til veiða í því markmiði að skila
inn sem verðmætastri afurð til lands.
„Til að koma til móts við þetta er mikil
umræða meðal strandveiðisjómanna
um að liðka um fyrir sjómönnum með
því að taka upp vikuhámark, skipstjórar ráði hvaða daga veitt sé eða fara
aftur í sóknarmark. Allt miðar þetta
að hagræðingu á veiðum þegar kreppir að strandveiðiútgerð. Langflestir
strandveiðisjómenn hafa líklega lent í
því að þurfa að hætta í góðu fiskiríi af
því að þeir voru að verða komnir með
skammtinn.“

Sá guli blóðgaður á strandveiðum.

Hefur vart stuðlað að nýliðun
Við gerð skýrslunnar voru spurningalistar sendir út strandveiðimanna.
„Hinn dæmigerði strandveiðisjómaður er karlmaður yfir 50 ára aldri,
gerir út á bátnum sínum einn í áhöfn
og með 4 rúllur um borð. Hann hefur
áður unnið í sjávarútvegi eða starfar í
sjávarútvegi samhliða strandveiðum.
Það tekur hann um 11 daga að gera
bátinn tilbúinn til veiða, hann selur
allan afla á markað og heildartekjur
eftir vertíðina eru tæplega milljón
krónur.“
Eitt af yfirlýstum markmiðum
með strandveiðikerfinu var að auka
nýliðun í kerfinu. „Strandveiðikerfið
hefur ekki verið sú brú fyrir nýliða inn
í aflamarkskerfið sem vonast var eftir. Að sama skapi vara veiðarnar ekki
nægilega lengi til að strandveiðiútgerð
sé raunhæfur atvinnumöguleiki allt
árið og því hætt við því að talað verði
um strandveiðikerfið sem „hobbysjómennsku“. Nokkrir aðilar sem rætt var
við nefndu að ein megin ástæða þess
að þeir hefðu upphaflega farið í kerfið hefði verið til að afla veiðireynslu
ef ske kynni að kerfið yrði aflagt og
strandveiðisjómönnum úthlutað aflamarki byggt á veiðireynslunni,“ segir
í skýrslunni.
Sem fyrr var greint má lesa þessa
áhugaverðu skýrslu á vef stjórnarráðsins.

3. tölublað, 7. árgangur
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Fríblaðinu er dreift í 7.000 eintökum á öll heimili og í
fyrirtæki á Kjalarnesi, í Kjós, Akranesi, Hvalfjarðarsveit,
Borgarbyggð, Snæfellsnesi og í Dölum. Blaðið liggur
einnig frammi á helstu þéttbýlisstöðum á svæðinu.

Allt fyrir heimilið

KYNNINGARBLAÐ

Helgarblað 12. janúar 2018

Flest sem lýtur að
smíði og garðvinnu
MATTi SMiðUR

M

atthías Pétursson húsgagnasmiður er með þrjátíu ára
reynslu af smíði og vinnur
með Matthíasi syni sínum, sem er
að ljúka námi í húsasmíði, og mun
taka við rekstri föður síns þegar fram
líða stundir. Þeir feðgar taka að sér
flest það sem lýtur að smíði, nýsmíði
og lagfæringum. Matthías segist
lengi vel hafa unnið við sérsmíði á
innréttingum: „Undanfarin ár hefur
sérsvið mitt hins vegar verið garðar
og hellulögn. Ég tek að mér fjölbreytt
verkefni eins og sumarhús, einkalóðir, lóðir undir nýbyggingar og eins
eldra húsnæði. Að auki sé ég um nýja
garða og endurgerð eldri garða.“

Sólpallar, skjólveggir og hellulögn

„Þegar líða fer að vori fara margir
að huga að sólpöllum enda eru þeir
ekki bara til þess að njóta sólarinnar heldur nýtast einnig sem frábær
framlenging á sjálfri stofunni,“ segir

Matti. „Það er einnig annatími í hellulögn og girðingum. Skjólveggir, bekkir,
kofar og geymslur spretta upp eins
og gorkúlur í görðum landsmanna
með hækkandi sól,“ bætir hann við
og nefnir að fátt sé skemmtilegra en
vorverkin.

Heitir pottar – framlenging á
stofunni

„Fjölmargir hafa fengið sér heitan
pott í garðinn á undanförnum árum.
Það skiptir meginmáli að pallurinn við
pottinn sé vel úthugsaður og huga
þarf vel að staðsetningu og umhverfi
pottsins. Best er að pallurinn sé á
tveimur hæðum og smíða tröppur á
snyrtilegan hátt upp á efri pallinn til
þess að auka rýmið umhverfis pottinn. Tröppurnar geta svo einnig nýst
fyrir blómapotta og luktir sem gera
umhverfið mun hlýlegra við pottinn.
Á efri pallinum myndast þá líka rými
fyrir borð og stóla. Þegar sólpallar

eru ekki stórir eins og í þessu tilfelli er
mikið atriði að fella pottinn inn í umhverfið til þess að skapa rými. Rýmið
umhverfis pottinn er t.d. hægt að
nota fyrir glös og diska þegar hann er
í notkun.“

þakviðgerðir og fleira,“ segir Matti.
Matti smiður, netfang: mattismidur@
mattismidur.is, sími: 893-3300 og
691-0621 www.mattismidur.is

Finna einnig fallegar lausnir fyrir
landsbyggðina

„Við Mattarnir smíðum líka utan um
sorptunnur á faglegan hátt og búum
til falleg blómabeð til skrauts og ofan
á hleðslur. Við notum ýmsar viðartegundir við smíðina eins og t.d. lerki,
eik, furu og jafnvel tekk. Við tökum
glaðir við verkum á landsbyggðinni
og höfum sinnt verkefnum um land
allt, eins og t.d. á Flúðum, Þingvöllum, Snæfellsnesi og í Skorradal. Við
Mattarnir smíðum í raun allt sem
hugsast getur – innandyra sem utan.
Við getum séð um parketlögn, parketslípun, milliveggjasmíði, uppsetningu innréttinga, uppsetningu hurða,

Þúsundþjalasmiður Matti er með yfir 30
ára reynslu í faginu og hefur í gegnum árin
smíðað nokkur hundruð sólpalla með öllu
tilheyrandi.
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Gróska og plötuútgáfa
í Dularfullu búðinni
AKRANES:
ngimar Oddsson í „Dularfullu
búðinni“ á Akranesi stendur í
ströngu þessa daga sem endranær.
Í „Dularfullu búðinni“ eru tónleikar og uppákomur einu sinni til fjórum
sinnum í viku. Þar er nú síðan verið er
að leggja lokahönd á íslenskt ömmueldhús fyrir sumarið. Þegar það verður
tilbúið geta ferðamenn sem og heimamenn fengið íslenskan heimilismat í
hádeginu. Síðan er „Dularfulla búðin“
eini útsöluaðili fyrir bjór frá Draugr
Brugghúss á Kalastöðum í Hvalfirði.
Staðurinn mun svo bjóða upp á ís frá
Laufey ísgerð úr Borgarfirði í sumar.
Ingimar segist stoltur af því að
geta með þessu boðið upp á afurðir
af Vesturlandi. „Það gerist ekki meira
„lókal“ en þetta," segir hann og brosir
í kampinn.

I

Listsköpun á fullu
Hér er þó ekki allt upp talið. Nú er
Ingimar að fara að gefa út stóra hljómplötu með fimmtán sígildum dægurlögum.
Verkefnið heitir „Melódíur minningana“ og Ingimar hefur unnið að því

„Dularfulla búðin“ á Akranesi.

Ingimar hefur áður komið fram á
tónlistarsviðinu. Mælt er með að fólk
skoði tónlistarmyndbönd með honum á
YouTube-myndabandavefnum.

í um fimm ára skeið. „Sum þessarra
laga voru ófáanleg eða týnd en með
góðra vina hjálp fundust þau í upprunalegri útgáfu á vínilplötum. Þannig
var að hefjast handa við að gera þessa
hljómplötu eins upprunalega og frekast mætti,“ segir Ingimar.
Engin rafmagnshljóðfæri eru notuð á plötunni. Í einu besta upptöku-

veri landsins; Sundlauginni í Álafosskvosinni í Mosfellsbæ, hefur tekist að
framalla þá ljúfu áferð sem tilheyrði
hljómplötum á fjórða og fimmta áratug síðustu aldar. „Jafnvel söngstíllinn;
„með stífa efri vör" er notaður til að
fanga áferð þá sem við þekkjum hjá
Alfreð Clausen, Hauki Morthens,
Georg Ots, Eduard Khil og mörgum
fleiri svokölluðum „krúnerum," segir
Ingimar.
Diskurinn mun bera heitið; „Melódíur Minninganna - hjartnæmustu lög
Íslands á 20. öld." Enska heiti disksins verður „Melodies and Memories
- Iceland´s most heart warming
melodies of the 20th century." Upptökum er þegar lokið og stefnt er á
útgáfu og útgáfutónleika í lok apríl.

Ingimar Oddsson veitingamaður og fjöllistamaður við störf í „Dularfullu búðinni“.

„Páskahelgin verður svo stútfull af
skemmtun,“ segir
Ingimar. Síðan er
sumarið á næsta leiti.
„Sem betur fer er
útlit fyrir ráðningu
tveggja starfsmanna í
sumar. Annars hefur
Mikið
maður sjálfur unnið
framundan
hér allt að 90 tíma í
Full dagkrá var yfir
viku,“ segir Ingimar
hina svokölluðu írsku
sem opnaði staðinn
vetrardaga í „Dularí fyrra. „Það segir sig
fullu búðinni“ um Ítarlegt opnuviðtal var við
sjálft að það verður
Ingimar Oddson í 20. tbl.
liðna helgi. Svavar Vest
meira úr verki með
urlands 2017.
Knútur og Ingimar
meiri hjálp og sumarið verður stórt," segir
Oddsson sjálfur voru
þar þá. Um næstu helgi verður uppi- Ingimar Oddsson söngvari og staðarstandskvöld með pompi og prakt. haldari í „Dularfullu búðinni.“

Hljóðblöndun, „mastering“ og framleiðsla er
það sem eftir stendur.
Fyrir því er nú safnað á netinu Karolinafund sem er einskonar
Kickstarter síða fyrir
Ísland.

Við norðurmunna
Hvalfjarðarganga.

Tonnavís af
ryki hreinsað
úr Göngunum
HVALFJÖRÐUR:
veir vélsópar sem hreinsuðu
Hvafjarðargöng tvær nætur nú
í mars, sópuðu upp í sig alls
13 tonnum af fíngerðu ryki. Á heimasíður Spalar segir í frétt: „Eiginlega
er nauðsynlegt að lesa hægt og helst
tveimur sinnum til að nema þessar
tölur til fulls, svo ótrúlegar eru þær en
sannar samt. Samt er ekki sagan öll sögð
því ekki vannst tími til að fara yfir allar
vegaxlir ganganna síðstaliðna nótt og
því verki lýkur því ekki fyrr en í nótt.“
Geysilega mikið af ryki berst með
bílum sem aka um göngin. Þetta eru
óhreinindi af blautum vegum og rykmyndum vegna slits á yfirborði vegs-

T

ins í göngunum vegna nagla í dekkjum bílanna.
„Nýr götusópari Hreinsitækni ehf. var
nú notaður í fyrsta sinn við hreingerningar
í göngunum. Sá sýndi hvað í honum býr
með því að losa verklega um rykið með 20
tonnum af vatni undir miklum þrýstingi
og soga strax upp í sig gumsið. Vélsópur
Spalar, sem er mun umsvifaminni en þessi
nýi frá Hreinsitækni, er notaður í hverri
viku til að safna ryki í göngunum. Með
honum voru fjarlægð 5 tonn í síðustu viku
og var sópað ryki á sömu stöðum í tonnatali. Með öðrum orðum hafa verið fjarlægð á einni viku um 18 tonn á einni viku
og það hlýtur að teljast bara þó nokkuð,“
segir á heimasíðu Spalar.

Viðhald og framkvæmdir

KYNNINGARBLAÐ

Helgarblað 16. mars 2018

Hurðir og
gluggar í hálfa öld
SB GluGGa- oG hurðaSmiðja

G

luggar og hurðir eru okkar ær
og kýr, við erum ekki í innréttingum heldur sérhæfum
okkur í þessu. Einhvern veginn hefur
þetta þróast þannig að við vinnum
mest fyrir einstaklinga og algengustu
verkefnin eru hurða- og gluggasmíði
í einbýlishús eða lítil fjölbýlishús,“
segir jónas Sigurðsson, eigandi SB
Glugga- og hurðasmiðju. Starfsemin byggir á afar traustum grunni en
fyrirtækið stofnaði faðir jónasar,
Sigurður Bjarnason, árið 1974, og
starfaði jónas í fjölskyldufyrirtækinu
frá unga aldri en keypti fyrirtækið af
föður sínum árið 1991.
„Við erum mikið í að smíða mjög
vandaðar og dýrar hurðir þar sem
fólk vill fá öðruvísi útlit og leggja
mikið í anddyri hússins. Fjölbreytnin
hefur aukist mikið í þessum efnum,“
segir jónas en fyrirtæki hans leggur
áherslu á sérsmíði og gæði.
Gluggar og hurðir láta mikið á sjá
með tímanum í íslenskri veðráttu og
raunar hvar sem er í heiminum en
SB Glugga- og hurðasmiðja leggur

þunga áherslu á vönduð efni og
traust vinnubrögð í þessum efnum.
„regn og vindur slítur gluggum og
hurðum en langverst er samt sólin.
með tímanum eyðileggja útfjólubláir
geislar timbur, járn og hvað sem er.
Það er nefnilega ekki til neitt sem
er viðhaldsfrítt og það fer mjög í
taugarnar á mér að sjá yfirlýsingar
um slíkt í auglýsingum,“ segir jónas
en fyrirtæki hans smíðar glugga og
hurðir ávallt með langtímaendingu í
huga:
„Þetta er allt hágæðavara sem við
framleiðum. Við erum ekki að eltast
við þetta ódýrasta og sem dæmi
erum við eingöngu með ryðfríar
lamir á hurðum og svo framvegis. Við
keyrum á gæðum en ekki á lægsta
verðinu og til lengri tíma er það alltaf
hagstæðast fyrir kaupandann.“
Starfsmenn hjá SB Glugga- og
hurðasmiðju eru um tíu talsins og
það er ávallt nóg að gera. Það gefur
hins vegar auga leið að verkefnin
stóraukast á vorin og sumrin. Fyrir þá
sem þurfa að endurnýja útihurðir eða

glugga á næstunni hlýtur SB Gluggaog hurðasmiðja að vera áhugaverður
kostur, eða eins og jónas segir: „Það
hlýtur að segja sitt að maður hafi
unnið í sama faginu í yfir 40 ár.“

SB Glugga- og hurðasmiðja er til
húsa að Hvaleyrarbraut 39, Hafnarfirði. Nánari upplýsingar eru veittar
í síma 565-4151 og heimasíða er
sbgluggar.is.
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Aldarafmæli bílsins í Borgarnesi
BORGARNES:
árinu 2018 eru liðin 100 ár
frá því að Magnús Jónasson
(1894–1969) keypti fyrsta bílinn sem kom í Borgarnes. Var það
Ford með númerinu MB 1.
Greinin sem hér fer á eftir er skrifuð af Guðrúnu Jónsdóttur sem veitir
forstöðu Safnahúsi Borgarfjarðar í
Borgarnesi. Textinn tilheyrir örsýningu sem sett var fyrir nokkrum dögum upp á veggspjaldi við stigauppgönguna í Safnahúsinu til að minnast
þessara tímamóta.
Ítarleg grein Guðrúnar um Magnús Jónasson mun síðan birtast í Borgfirðingabók 2018 sem kemur út í vor
eða sumar.

Á

Magnús Jónasson
bifreiðastjóri og frumkvöðull á yngri árum
sínum. Ljósmyndir:
Fjölskylda Magnúsar
og Héraðsskjalasafn
Borgarfjarðar.

Upphafið

Hjónin Magnús Jónasson
og Anna S. Agnarsdóttir.

Magnús var einn sjö barna Jónasar
Jónassonar og Ingibjargar Loftsdóttur
sem fluttu í Borgarfjörðinn árið 1894.
Þegar hann fæddist bjuggu þau á Galtarhöfða í Norðurárdal. Fátæktin var
mikil á barnmörgu heimili og Magnús
fór ungur að heiman í vinnumennsku.
Haustið 1916 hóf hann nám í húsgagnasmíði hjá Jónatani Þorsteinssyni
í Reykjavík.

Fyrsta ökuskírteinið
Jónatan var umsvifamikill atvinnurekandi og framleiddi allt
frá stórum kerrum til húsgagna. Hann flutti einnig
inn bifreiðar og þar fékk
Magnús
bílaáhugann.
Hann lærði á bíl hjá Jóni
Ólafssyni frostaveturinn
mikla 1917–1918, lauk
prófinu í febrúar 1918 og
eignaðist sama ár fyrsta
borgfirska ökuskírteinið,
þá 24 ára gamall.
Einnig keypti hann
gamlan Ford sem var
skráður MB 1. Ári seinna
eignaðist hann nýjan Ford
og fékk sá númerið MB 2.
Oft þurfti Magnús að
fara yfir óbrúaðar ár og ófæra vegi. Á
yngri árum veiktist hann af berklum
og var nokkuð bæklaður á fæti. Hefur
það vafalaust háð honum nokkuð, en
engu að síður starfaði hann sem atvinnubílstjóri í áratugi.

Konungsævintýri
Árið 1930 rak Magnús orðið bílastöð
ásamt Friðriki Þórðarsyni. Það ár fóru
þeir eitt sinn suður í Hvalfjörð til að
taka á móti Kristjáni X. Danakonungi sem vildi renna fyrir lax í Norðurá. Var þá m.a. ekið yfir Andakílsá
óbrúaða, en allt fór þó vel.
Veitti konungur Magnúsi síðar
heiðurspening fyrir góða þjónustu.

Þótti það með glæsilegustu
húsum í Borgarnesi og garðurinn skartaði fallegum gosbrunni.

Gestrisni í glæsihúsi

Fjölskylda og heimili
Magnús giftist árið 1933 Önnu S.
Agnarsdóttur (f. 1907) sem ólst upp
á Hofi í Vatnsdal. Eignuðust þau
tvö börn, Ingibjörgu Ástu og Skjöld
Heiðar. Áður hafði Anna eignast son,
Reyni Karlsson. Tvo fóstursyni áttu
þau einnig, Magnús Reynisson og
Magnús Hauk Norðdahl.
Fjölskyldan bjó lengst af í húsi sem
í dag er Borgarbraut 7 í Borgarnesi en
hefur gjarnan verið kallað nítjánnítján
(byggingarárið). Byggði Magnús húsið ásamt Árna bróður sínum sem síðar flutti til Reykjavíkur. Var það byggt
af stórhug, tvær hæðir og ris og rúmlega tvö hundruð fermetrar að stærð.

Var löngum gestkvæmt á
heimilinu sem var biðstaður
ferðalanga og margir bílstjórar
Magnúsar héldu þar til. Mæddi
því mikið á húsfreyju sem var
orðlögð fyrir hlýjar og góðar
móttökur. Þegar breskt herlið kom í Borgarnes árið 1940
leigði það stofuna á miðhæðinni undir skrifstofu.
Margir Borgnesingar muna húsið
á blómatíma þess. Það stendur enn
og þegar þetta er skrifað er endurbygging þess hafin eftir langan tíma í
niðurníðslu.
Magnús Jónasson þótti vandaður, hjálpfús og orðheldinn. Starfsævi
hans varð löng og vann hann vel fram
yfir sjötugt. Í júní 1969 tóku þau hjón
ákvörðun um að setja hús sitt á sölu
og síðar sama ár lést Magnús, 75 ára
að aldri. Anna lifði mann sinn en flutti
fljótlega til Reykjavíkur eftir lát hans.
Hún lést um áttrætt, árið 1987. Þau
eru jarðsett í Borgarneskirkjugarði.

Húsið Borgarbraut 7 í Borgarnesi, eða „nítjánnítján“ einhvern tímann á áttunda
áratug síðustu aldar. Nú er verið að gera þetta reisulega hús upp til fyrri vegsemdar.
Ljósm.: Einar Ingimundarson (Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar).

Samantekt í janúar 2018, Safnahús
Borgarfjarðar, Guðrún Jónsdóttir.
Þakkir fyrir upplýsingar, yfirlestur
og ljósmyndir: Skjöldur Magnússon,
Torfhildur Eyrún Ragnarsdóttir,
Ingibjörg Ásta Magnúsdóttir, Atli
Norðdahl og Jóhanna Skúladóttir.
Aðrar helstu heimildir:
Aðalsteinn Halldórsson o.fl. 1985.
Magnús Jónasson. Borgfirzkar æviskrár VII. bindi, bls. 349.
B.V.G. o.fl. 1983. Þegar kóngurinn kallaði „Stopp“ Kaupfélagsritið maí bls. 2838 og júlí bls. 52-57.
„Bróðursonur“ 1969. Magnús Jónasson
– Minning. Morgunblaðið 14. desember, bls. 22.

G. Br. 1968. Þegar kóngurinn kallaði:
STOPP. Morgunblaðið, 15. júní, bls. 14.
Guðmundur Jónsson. 1969. Magnús
Jónasson, minning. Morgunblaðið 13.
desember, bls. 12 og 22.
Hreinn Ómar Arason. 2017. Bifreiðar á
MB og M númerum. Borgfirðingabók,
bls. 257.
Jón Jónsson o.fl. 1979. Jónas Jónsson.
Borgfirzkar æviskrár VI. bindi, bls.
373-374.
Egill Ólafsson og Heiðar Lind Hansson.
2017. Bílaöld hefst. Saga Borgarness I.
bindi, bls. 186 – 191.
Magnús Jónasson. 1969. Auglýsing.
Morgunblaðið, 22. júní, bls. 4.
S.J. 1968. Fimmtíu ár undir stýri. Tíminn, 20. febrúar, bls. 3.

Hundrað ár frá komu Akranestraktorsins
AKRANES:
rið 2018 markar aldarafmælis
fleiri tæknibyltinga en komu
fyrsta bílsins í Borgarnes.
Árið 1918 kom fyrsta dráttarvélin
til Íslands. Þá kom hingað til lands í
ágústmánuði með Gullfossi frá Ameríku, 16 hestafla dráttarvél af Averygerð. Hún gekk fyrir steinolíu og þótti
mikið undratæki.
Vélin kom hingað til lands fyrir
tilstilli Þórðar Ásmundssonar og fleiri
manna á Akranesi. Traktorinn var
notaður í jarðvegsvinnu á Akranesi.
Með honum hófst vélaöld í íslenskum
landbúnaði, bylting sem átti eftir að
breyta geysilega miklu í ræktun og
framleiðslu á matvælum hér landi.
Saga Akranestraktorsins hefur

Á

verið skráð á bækur, bæði af Ásmundi
Ólafssyni á Akranesi og Bjarna Guðmundssyni á Hvanneyri, og verður
því ekki rakin hér.
Svo skemmtilega vill til að það
finnst myndband á YouTube mynd-

bandaveitunni á netinu af nákvæmlega eins traktor og var braut blað
í sögunni á Akranesi síðsumars og
haustið 1918 – Avery árgerð 1917.
Meðfylgjandi ljósmyndir eru skjáskot úr því myndbandi sem óhætt

er hvetja alla til að skoða. Það er á
youtube.com, leitið með orðunum
„1917 Avery tractor“ og þá má heyra

og sjá hvaða undur og stórmerki áttu
sér stað á Skaganum fyrir einni öld
síðan.
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Brýrnar í Borgarfjarðarsýslu
BORGARBYGGÐ:
amlar brýr eru leyndardómsfull og heillandi mannvirki.
Þær geyma mikla sögu af því
hvernig Íslendingar fóru að því að
komast yfir gil og fallvötn á leiðum sínum um landið.
Í dag standa gamlar brýr víða við
þjóðvegi. Þær eru í misgóðu ástandi.
Oft eru þær notaðar í dag af göngu- og
hestafólki. Slíkar brýr finnast víða á
Vesturlandi.

G

Á síðasta ári fékk Vegagerðin Örnu
Björk Stefánsdóttur sagnfræðing til
að taka saman yfirlit um vegminjar á
Suðvestur- og Vesturlandi. Þar skipa
brýrnar eðlilega stóran sess. Arna
vinnur nú að því að taka saman upplýsingar um vegminjar á Norðvesturlandi. „Núna er ég að vinna með allt
Norðvesturland, Snæfellsnes, Mýrar,
Vestfirði, Hrútafjörð og Skagafjörð, þar
með talið Héraðsvötn og Siglufjarðarskarð,“ segir Arna.
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Arna og Vegagerðin hafa veitt Vesturlandi góðfúslegt leyfi til að birta
myndir hennar og texta sem hún vann
fyrir Vegagerðina um gamlar brýr í
Borgarfjarðarsýslu. Nú þegar vorið og
sumarið nálgast með tilheyrandi ferðalögum er tilvalið að rifja upp kynnin af
þessum mannvirkjum sem margir hafa
séð en vita kannski ekki svo mikið um.
Hér eru fyrstu tvær brýrnar sem við
vörpum ljósi á. Það eru tvær brýr í Norðurárdal: Kattarhryggur og Dýrastaðaá.

Brúin á hinu
skemmtilega
örnefni
Kattarhrygg.

Dýrastaðabrúin verður 91 árs á þessu ári.

Horft eftir brúnni. Handrið hennar eru
steypt, sem er sérstakt fyrir brýr hér á landi.

Minjavegur

Kattarhryggur í Norðurárdal

K

attarhryggur er nafnið á
mjóu steinhafti eða klettahrygg sem liggur skammt
fyrir ofan Hringveg 1 efst í Norðurárdal, milli Sveinatungu og Fornahvamms. Þar lá áður þjóð-vegurinn
um Norðurárdal og áleiðis upp á
Holtavörðuheiði.
Talsvert bratt er af Kattarhrygg
niður að Norðurá en hann er einnig
sundurskorinn af gili, Kattarhryggsgili, sem gat verið illfært. Nú liggur
Hringvegur 1 hinum megin við ána
og er þar áningarstaður með upplýsingaskilti um gömlu leiðina um
Kattarhrygg. Ekki er fært að Kattarhrygg af Hringveginum en til að
komast þangað er best að leggja
upp sunnan brúar á Norðurá sem
liggur um það bil einum kílómetra
neðar í dalnum. Nú er gamli vegurinn að mestu horfinn en greina má
hvar hann hefur legið og hægt er að
fylgja honum að Kattarhrygg.

Sögulegt yfirlit
Um Kattarhrygg var fyrst lagður vegur og brú fyrir hestvagna. Hafist var
handa við vegagerð sumarið 1883.
Árið 1909 var síðan lokið við smíði á
bitabrú úr járnbentri steinsteypu yfir

S í ð a n

Á þessari mynd sést
vel hvernig vegurinn
hefur verið lagður að
brúnni. Þetta hefur
verið háskalegt í hálku.

Minjabrú
Kattarhrygg, en það var fyrsta brúin
þeirrar gerðar hér á landi. Bíl var fyrst
ekið um veginn 10. júlí 1927 en það
var Ford vörubíll. Um 1930 var gerður bílvegur um Kattarhrygg þegar
þjóðleiðin til Akureyrar varð bílfær.
Þá var steypt bílfær brú yfir gilið
sem stendur enn. Vegurinn um Kattarhrygg þótti illfær, einkum í hálku á
vetrum. Við verstu skilyrði þótti öruggast að ganga með bílnum og styðja
hann, svo hann félli ekki niður í gilið.

Verndargildi
Kattarhryggur er vel varðveitt dæmi
um vegagerð á Íslandi frá lokum nítjándu aldar eða byrjun þeirrar tuttugustu og því er vel þess virði að varðveita
veginn um Kattarhrygg til framtíðar.
Sögu vegagerðar um Kattarhrygg má
rekja aftur til ársins 1883, og segja má
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Allir þurfa þak yfir höfuðið

Ingólfur Geir
Gissurarson

að vegurinn sé frá þeim tíma þó hann
hafi verið lagfærður síðar til að takast
á við umferð bifreiða. Leiðin um Kattarhrygg er ekki fjölfarin nú á tímum,
en þó eiga hestamenn og göngufólk
leið þarna um, sérstaklega yfir sumartímann og fram eftir hausti.
Vegurinn um Kattarhrygg er
friðaður sem fornleifar samkvæmt
skilgreiningu Minjastofnunar. Fornleifar teljast hvers kyns mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó
eða vatni, sem menn hafa gert eða
mannaverk eru á og eru 100 ára og
eldri, þar á meðal vegir og götur, leifar af stíflum, leifar af brúm og öðrum
samgöngumannvirkjum, vöð, varir,
leifar hafnarmannvirkja og bátalægi,
slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður og
önnur vega- og siglingamerki ásamt
kennileitum þeirra.

Heiðar
Friðjónsson

Framkvæmdastjóri
Sölustjóri
Lögg.fasteignasali og Löggiltur
leigumiðlari
fasteignasali B.Sc

896 5222

693 3356

Dýrastaðaá í Norðurárdal

G

amla brúin yfir Dýrastaðaá
stendur á Hringveginum
(1) innarlega í Norðurárdal,
við bæinn Dýrastaði skammt frá
Baulu. Brúin er steinsteypt bitabrú
með steinsteyptum brúarhandriðum.

Sögulegt yfirlit
Gamla brúin yfir Dýrastaðaá er afar
sérstök í útliti. Hún er steinsteypt
bitabrú með steinsteyptum brúarhandriðum. Hún var byggð árið
1927 svo hún varð níutíu ára gömul
í fyrra. Áætlaður kostnaður við brúarsmíðina var átta þúsund krónur og
brúarsmiður var Sigfús Kristjánsson
en hann hafði lært brúarsmíði hjá
Sigurði Björnssyni brúarsmið. Sigfús var starfsmaður Vegagerðarinn-

Margrét
Úlfar Freyr
Sigurgeirsdóttir Jóhansson

Herdís Valb.
Hölludóttir

588 4477

694 6166

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Lögfræðingur Hdl.
Lögg. fasteignasali.
Skjalavinnsla

692 6906

Lögfræðingur
og lögg.fasteignasali

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm.
fasteignasala
Snæfellsnesi

893 4718

ar á árunum 1926–1942 og aftur frá
1953–1974. Gamla brúin yfir Dýrastaðaá var aflögð árið 1967.
Árið 1994 málaði listakonan Finna
B. Steinsson brúna bláa sem hluta
af umhverfislistaverki. Hún málaði
einnig bláar brýrnar yfir Hvassá í
Norðurárdal og Búrfellsá á Holtavörðuheiði. Brúin yfir Búrfellsá er
ennþá blá en brúin yfir Hvassá féll
undan snjóþunga veturinn 1995.

Verndargildi
Vegna sérstaks útlits gömlu brúarinnar yfir Dýrastaðaá væri gaman að
vernda hana, enda er hún einstök.
Þrátt fyrir aldur hennar þá virðist hún
vera í sæmilegu ástandi. Hægt er að
aka yfir brúna, yfir hana liggur vegslóði frá bænum Dýrastöðum.

Sturla
Pétursson

Anna F.
Gunnarsdóttir

899 9083

892-8778

Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Snorri
Snorrason

Löggiltur
fasteignasali
Útibú Höfn Hornafirði

895-2115

Fagleg þjónusta Vönduð vinnubrögð

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
ÁSVALLAGATA 19 3JA HERB 88 fm- OPIÐ HÚS
Opið hús að Ásvallagötu
19, 2- hæð, þriðjudaginn
20. mars frá kl. 17.00

ÖGURÁS 5 3JA HERB. 94,3 FM - OPIÐ HÚS
Opið hús að Ögurás 5 í
Garðabæ mánudaginn
19. mars frá kl. 17.00

LAUGARNESEGUR 86,6 FM 2JA - OPIÐ HÚS
Opið hús að Laugarnesvegi 89, þriðjudaginn
20. mars frá kl. 18.00
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Gretar D. Pálsson:

Guð blessi ríkisstjórnina

Þ

ær tvíburasystur Sigga og
Gunna prísuðu sig sælar að fá
báðar og það samtímis inni á
dvalarheimilinu í sinni heimabyggð.
Það eru ekki allir svona lánsamir.
Báðar áttu þær góða æfidaga. Báðar
höfðu þær gifst og eignast börn. Báðar
voru þær orðnar ekkjur.

Mismunandi afstaða
En þær systur þó tvíburar væru höfðu
ekki alveg sömu afstöðu til lífsins.
Einn regin munur skildi þær að.
Sigga hafði alla tíð leitast við að
fara í einu og öllu að lögum og reglum, þannig að þegar hún fór út á
vinnumarkaðinn eftir að hafa komið
börnunum á legg, þá greiddi hún sína
skatta og skyldur og safnaði lífeyrisréttindum og greiddi meira að segja í
séreignasjóð. Einnig hafði henni tekist með hjálp Nonna heitins, blessuð
sé minning hans, að koma sér upp
varasjóði sem gaf henni einhverjar
fjármagnstekjur.
Gunna hins vegar sá ekki tilganginn með því að láta ríkið hirða
af sér peninga og eyða í einhverja vitleysu svo hún vann eingöngu vinnu
sem greidd var framhjá opinberu
kerfi og í stað öflunar lífeyrisréttinda
fannst Gunnu rétt að nota peningana
strax. Hennar móttó var að njóta lífsins og peninganna um leið og gafst.
Gunna átti því ekkert og var ekki í
neinum lífeyrissjóði.

Sælar á elliheimili
Núna voru þær systur komnar alsælar á dvalarheimilið. Þar er gott að
vera, þetta er gott heimili með indælis starfsfólki og vel um alla hugsað.
Sigga sem alltaf hafði hugað vel að
sínum fjármálum komst að því að þar
sem hún væri með lífeyris- og fjármagnstekjur upp á aðeins 147.500,kr á mánuði eftir skatta þá ætti hún
að greiða 55.272,- kr á mánuði til
dvalarheimilisins og að ellilífeyrir og
heimilisuppbót hennar frá Tryggingastofnun, sem námu 148.995 krónum
á mánuði eftir skatt, fengi hún ekki
lengur.
Þetta fannst Siggu bara vel sloppið
enda alltaf talið að gjalda beri keisaranum það sem keisarans er, en hún

hafði áhyggjur af Gunnu systur sinni
sem átti engar eignir né fjármuni
yfirleitt, hún hafði ekkert nema ellilífeyrinn og hann örugglega tekinn
af henni líka svo ekki gæti hún farið
að greiða með sér á dvalarheimilinu. Réttast væri að hún, Sigga sjálf;
greiddi það sem þyrfti fyrir Gunnu
systur svo henni yrði nú ekki úthýst.

Gunna slapp vel
Mikið létti Siggu þegar hún komst
að því að þar sem Gunna var algjörlega tekjulaus, þá þyrfti hún ekki að
greiða krónu til dvalarheimilisins og
það sem meira var, þá er Tryggingastofnun svo hugulsöm að láta henni í
té 71.889,- krónur á mánuði í ráðstöfunarfé. Gunna getur þá leyft sér smámuni eins og að gauka einhverjum

gjöfum til barnabarna á jólum og afmælum ekki síður en Sigga sem heldur jú heilum 92.228,- kr eftir af sínum
tekjum. Sigga blessaði ríkisstjórnina

og þakkaði henni fyrir umhyggjuna
gagnvart þeim systrum. Það er alltént
mikils virði að hugað sé vel að þeim
sem hafa stritað alla sína ævidaga og
lagt sitt af mörkum til að byggja upp
þetta þjóðfélag.
Sjálf er Sigga stolt af því að geta
enn lagt samfélaginu lið með að
greiða áfram til þess í formi tekjuskatts, fjármagnsskatts og hlutdeildar
í rekstri dvalarheimilisins og hún er
glöð að Gunna systir sem sólundaði
öllu sínu jafnharðan og á ekkert er
ekki krafin um neitt, heldur fær hún
að halda fullri fjárhagslegri reisn og
fær greiddar mánaðarlega 71.889,- kr
að auki.
Ef Sigga skilur þetta rétt þá mun
Þórður bróðir þeirra sem hefur verið vel launaður opinber starfsmaður

með góðan lífeyrissjóð aðeins þurfa
að greiða 409.180,- kr á mánuði ef
og þegar hann kemst á dvalarheimilið. Sigga hugsaði með sér ; „Það er
mikil blessun að stjórnvöld huga vel
að málefnum eldri borgara og láti þá
borga sem geta það og píni ekki þá
sem ekkert eiga eins og Gunnu systur.
Maður er ekkert of góður að borga úr
því maður á aura“.
Sagan er kaldhæðnislegur skáldskapur, en tölur eru frá Tryggingastofnun. Ríkið tekur allar tekjur
umfram 92.228,- kr eftir skatta af
heimilisfólki í hjúkrunarrými upp
að 501.408,- kr. Einstaklingur með
501.408,- kr tekjur eftir skatt greiðir
því 409.180,- kr til hjúkrunarheimilis
á mánuði.
Gretar D. Pálsson, Stykkishólmi.

Öll almenn lögfræðiþjónusta
María Magnúsdóttir lögmaður og lögg. fasteignasali
Hvanneyragötu 3, 311 Borgarnesi
sími 899 5600
maria@maria.is
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lasellur

Frábært á bílrúður – gluggarúður – só
u

Super
Antirain
Kemur í veg fyrir að óhreinindi safnist

á rúðuna / sólaselluna
Er bíllinn, húsið að
og sólarsellan
u Eykur öryggi og útsýni allt
ingu
og rignveturinn?
tilbúinn
alt í bleytufyrir
tvöf
la,
flugur,
n Kemur
í vegaðfyrir
aðdrul
óhreinindi
ur í veg fyrir
u Kem
na
rúðu
á
ist
safn
r og ísing
snjósafnist
á rúðuna / sólarselluna
rúðunni
vatni fráog
regn
ur
u Held
n Eykur öryggi
útsýni um allt að
fyrir
nni
rúðu
á
ju
bryn
til
u Býr
tvöfalt í bleytu og rigningu
vum
vök
og
um
iefn
leys
n Kemur í veg fyrir að flugur, drulla,
u Þolir háþrýstiþvott
snjór og ísing safnist á rúðuna
u Virkar við -30°C til + 30°C
n Heldur regnvatni frá rúðunni
uðir
u Endingartími er 6 – 12 mán

Sindragata 12c

|

Ísafirði

|

Super Anticor
Long-Life protection
Þurfa hlutirnir að
vera í lagi?
n Langtíma vörn sem
dugar í meira ein ár
n Kemur í veg fyrir
riðmyndun og tæringu
n Þolir haþrýstiþvott
n Heldur vatni og raka frá
n Losar upp ryðgaða hluti
n Ósýnileg vörn
n Viðheldur hreifanleika
og nækvæmi
n 100% rakavörn í meira
ein ár

n Flugurnar renna af stað og festast ekki
n Býr til brynju á rúðunni fyrir leysiefnum og vökvum
n Þolir háþrýstiþvott
n Virkar við -30°C til + 30°C
Sími 456 1300 | smidjan@velsmidjan.is
n Endingartími er 6 – 12 mánuðir

Nano Protech protective
coating Electric
Þurfa ramagnstækin að vera
í lagi?
n Marfaldar eindingu raftækja
n Hentar vel rafmagnsbúnaði upp að
6000 Voltum
n Minnkar útleiðslu allt að 1000%
n Heldur öllum raka frá
n Kemur í veg fyrir skammhlaup

n Hentar séstaklega tækjum við
erviðar aðstæður
n Besti vinur Iðnaðarmannsins
n Þolir saltvatn og leysiefni
n Virkar mjög vel við -30° C til + 80°C
n 100% rakavörn

Gun Lubricant
Er byssan klár fyrir skytteríið
n Kemur í veg fyrir að óhreinindi
safnist á hlaupi og skefti
n Kemur í veg fyri að það falli á
hlaupið
n Helfu öllum hreyfanlegum hlutum
smurðum og liðugum

n Eykur nákvæmni
n Þolir saltvatn og leysiefni
n Virkar mjög vel við -30° C til +
30°C
n 100% rakavörn í eitt ár

Bycyle Lubricant
Nano Protech
Er reiðhjólið klárt fyrir veturinn?
n Fjölnota reiðhjólasprey
n Kemur í veg fyrir ryðmydun
n Henter fyrir allt árið við erviðustu
aðstæður
n Virkar mjög vel við -80° C til +
140°C
n Virkar samstundis
n Smýgur vel inn í barka og heldur

Sími: 456 1300

þeim liðugum
n Myndar smurhúð inns inn í kjarna
keðjunar og heldur raka frá
n Marfaldar endinu keðjunar
n Kemur í veg fyrir að gírskiptin og
bremsur festast
n Heldur hreifanleika á hnakröri
n Heldur vatni frá á dempurum
n Drauma sprey reiðhjólamannsins
n 100% rakavörn
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Haraldur Benediktsson:

Á tímamótum

K

jánaleg umræða um landbúnað og málefni bænda,
helst viðhöfð af þeim sem
halda sig hagnast pólitískt á frösum
um úrelta hugsun, gamaldags vinnubrögð og risaeðlur.
Hversu mikil risaeðla er annars
hægt að vera, en reyna að markaðssetja sig á nýjan leik í pólitík, í nýjum umbúðum – með sömu gömlu
tuggurnar?
Að keppast við að halda því fram
að ekkert hafi breyst og af einskærri
góðmennsku fyrir hagsmuni bænda,
ætli nútímalega fólkið að frelsa bændur með tímabærum breytingum.
Meira að segja þeir sem fengu tækifæri til að breyta, og mistókst það
hrapalega.
Líklega hafa fáar atvinnugreinar
gengið í gegnum annan eins breytinga
storm og íslenskur landbúnaður. Það
sem meira er, því er hvergi nærri lokið.

Haraldur Benediktsson
bóndi og þingmaður.

Frjálslyndi
Hversvegna tölum við ekki oftar og
meira um þær breytingar? Að landbúnaður á Íslandi er hluti af frjálslyndri stefnu okkar í viðskiptum. Eigum við að telja saman hve fáa flokka
og tollnúmer við höfum hér á landi
er kemur að landbúnaðarvörum og
bera það saman við önnur lönd? Já
það hefur verið gert og niðustaðan

er einstök fyrir Ísland. Endurunnir
stjórnmálamenn í nýjum umbúðum
nefna slíkt aldrei.

Ekkert er eins brýnt núna og vitræn og ærleg umræða um landbúnað.
Ályktanir búnaðarþings í síðustu viku

Eru þeir kannski eins og íslenski
osturinn sem framleiddur er úr innfluttu mjólkinni? Blekking.

„
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Hann tók við
ráðuneyti
sem hafði haft, sem
dæmi, úrlausn á
afkomubresti heilu
byggðalaganna í
marga mánuði,
og engin einasta
tillaga var til
útfærð sem
samstaða gat
orðið um.“

eru hróp á hjálp, hróp á vitræna umræðu.
Þó margt megi um þær ályktanir segja, þá sérstaklega ályktun um
tollasamning. Sem er greininlega til
heimabrúks innan samtaka bænda,
þar sem afgreiðsla nýrra búvörusamninga var beintengd staðfestingu
á tollasamningi.
Þá er og reglulega krúttlegt að sjá
enn aðra stjórnmálamenn sem stóðu
sjálfir í stafni þeirrar samningagerðar,
og hafa nú stofnað nýjan flokk – sem
þeir telja til miðju, ekki kannast við
ábyrgð sína. Það er eins og annað
endurpakkað dót.
Það er enn óleyst hvernig nýr
tollasamningur á ekki að stórskaða
íslenskan landbúnað. Það er enn ekki
farið að taka föstum og markvissum


















Iðnaðarmenn og aðrir,
kerrurnar frá
hafa
margsannað sig á Íslandi!

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280,
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i
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„

Margar áskoranir
bíða íslensks
landbúnaðar.

Ég segi
að sem
fyrst þarf að
hefja vinnu við
stöðugleikamörk
fyrir íslenskan
landbúnað og
neytendur.“

tökum mögulega mestu byggðaröskun sem leitt getur af hruni sauðfjárræktar. Það er enn óleyst hvernig
bregðast á við úrskurði ESA um hrátt
kjöt og ófrosið. Það eru ekki smá verkefni sem bíða. Íslenskur landbúnaður hefur ekki staðið frammi fyrir
meiri tímamótum síðan að tekist var
á við að hemja offramleiðslu vandann,
fyrir rétt um 40 árum.
Það þýðir ekki að slá ryki í augu
fólks við þessar aðstæður – hér er verið að takast á um frjálslynda atvinnustefnu. Það er frjálslynd atvinnustefna
að steypa ekki undirstöðum undan
sjálfbærum íslenskum landbúnaði og
færa allt vald yfir framleiðslu hans
undir hæl fákeppni.
Það þýðir ekki að slá ryki í augu
bænda og segja þeim að standa sig
betur og fagna því að þeir geti nú tekið á móti samkeppni við aðra bændur
sem ekki þurfa að undirgangast sömu
ítarkröfur og þeir.
Það þýðir ekki að slá ryki í augu
borgara landsins og segja að hér þurfi
ekki að taka erfiðar ákvarðanir. Að
hér verði ekki að verða breytingar sem
eru óþægilegar – ef á að takst að rétt
við það sem er farið hallast verulega.

Staða mála
Landbúnaðarráðherra, Kristján Þór
Júlíusson, hefur ekki haft margar
vikur til að undirbúa þessi tímamót.
Hann tók við ráðuneyti sem hafði
haft, sem dæmi, úrlausn á afkomubresti heilu byggðalaganna í marga
mánuði, og engin einasta tillaga var
til útfærð sem samstaða gat orðið
um. Það var samt hans fyrsta verk
og hann hefur sagst ætla að takast á
við þessi verkefni öll. En ég tek eftir

að sumir vilja ekki heyra hvað hann
hefur að segja.
Hann hefur ekki haft tíma né ráðrúm til að takast á við viðbrögð við
úrskurði ESA. Hvað sem gamlir landbúnaðarráðherrar og við mörg önnur,
viljum segja – þá er rót og rótarangar
þess máls, hjá mörgum ráðherrum og
fyrst af öllu er það svo að hagsmunum
landbúnaðar var fórnað fyrir hagsmuni sjávarútvegs skömmu eftir árið
2000. Það er megin mál hér. En það
þýðir ekki að fást um það nú. Málið
verður líka að taka úr höndum þeirra
embætta sem hafa áður forklúðrað því
máli öllu. Á annan hátt fær það ekki
trúverðugleika.
Hvort sem talað er um tollasaming,
vanda sauðfjárbænda, eða getu okkar
til að takast á við breytt landslag – þá
liggur lausnin ekki í öðru en að þétta
og treysta þau tæki sem hægt er að
nota. Hér hafa orðið þær breytingar á
skömmum tíma að innflutningur hefur margfaldast á búvöru – og samt er
hrópað að ekkert hafi breyst.
Er það endilega þannig að við
ætlum að láta erlendum bændum
og matvælaiðnfyrirtækjum eftir að
vinna meira og meira af okkar mat?
Í skoðankönnun sem gerð var fyrir
nokkrum árum töldu um 90% þjóðarinnar mikilvægt að vera ekki öðrum
háð um matvæli að öllu eða verulegu
leyti.

Stöðugleikamörk
Ég segi að sem fyrst þarf að hefja vinnu
við stöðugleikamörk fyrir íslenskan
landbúnað og neytendur. Markmið
búvörusamnings eru skýr – að treysta
starfsgrundvöll landbúnaðar – markmið með tollasamningi eru skýr – að
efla samkeppni, fjölbreytni og aðgang
okkar að erlendum markaði. Til hagsbóta fyrir bændur og neytendur. Enga
aðra. Svo einfalt er það.
Stöðugleikamörk eiga að tryggja
og treysta framleiðslugetu og framleiðsluvilja íslenskra bænda og íslensks matvælaiðnaðar. Stöðugleikamörkin eiga að verja hagsmuni
neytenda. Stöðugleikamörkin eiga að
teysta að sem hæst hlutfall í hverri búgrein verði innlend framleiðsla. Stöðugleikamörkin eiga treysta að ávinningur af samkeppni verði neytenda og
til eflingar á landbúnaði.
Stöðugleikamörkin eiga að stuðla
að markmiðum okkar um heilnæmar
og hreinar afurðir verði leiðarstef og
standa þannig sem traustur bakhjarl
byggðar. Vel byggðar sveitir eru eitt
helsta stolt þjóðar sem nú hefur eignast risastóra nýja atvinnugrein, ferðaþjónustu. Sem er langtum stærri,
mæld í öflun erlendra tekna en sjávarútvegur og stóriðja. Það er magnað.
Stöðugleikamörk fyrir landbúnað eiga sér fyrirmyndir í mörgum
atvinnugreinum, hér á landi og ekki
síst í starfsumhverfi landbúnaðar hjá
öðrum þjóðum.
Sem fyrstu viðbrögð við úrskurði
um hrátt kjöt og ófrosnar og ógerlisneyddar afurðir, tökum við til við
verja einstaka stöðu okkar og heilbrigði. Við þurfum að undirbúa öflug gæða og vottunarkerfi fyrir framleiðslu okkar. Við þurfum opna og
hreinskipta umræðu um áhættu og
afleiðingar. Við þurfum skilning á
stöðu sérstöðu okkar. Það getur aldrei
verið talin frjálslynd samkeppni að
láta keppa við framleiðslu sem getur
notað sýklalyf til að sækja samkeppnisforskot. Eða fórna einstökum árangri í baráttu við sýkingar í alifuglarækt. Með tilheyrandi kostnaði fyrir
samfélagið.
Hvaða frjálslyndi er það?
Það er eins með rónann og áfengið. Þeir sem það misnota koma á það
órorði. Þeir sem mest skreyta sig með
frjálslyndi – koma á það óorði.
Höfundur er
Haraldur Benediktsson
1. þingmaður NV- kjördæmis.

MYKIND BÆTIEFNALÍNAN FRÁ GARDEN OF LIFE ER LÍFRÆN,
VEGAN OG LAUS VIÐ ÖLL AUKAEFNI

Bara það besta fyrir þig og Móður jörð!

Mykind línan var hönnuð með það að leiðarljósi að velja aðeins bestu mögulegu
hráefnin og meðhöndla þau þannig að næringin skilaði sér sem best.
Gæði bætiefna skipta öllu máli.
Þau sem eru búin til úr fæðu eins og þessi er líklegra að líkaminn nái að nýta að fullu.
Öll línan er 100% vegan og inniheldur því engar dýraafurðir. Meira að segja D3 og B12
vítamínin eru vegan en þessi tvö er oft erfitt að fá vegan í bestu formunum.

EITTHVAÐ FYRIR ALLA

Hvort sem þig vantar fjölvítamín, B12, járn, D3 vítamín, steinefni eða C vítamín

Allt lífrænt - allt vegan

Þú færð MyKind vörulínuna hjá Mamma vet best Laufbrekku 30 200 kópavogi, Njálsgötu 1 101 Reyjavík og á Mammaveitbest.is

3. tölublað
7. árgangur

4IL SÎLU VEGNA FLUTNINGA
Auglýsingar:
Sími 578 1190 og
auglysingar@fotspor.is
Ritstjórn:
Sími 864 5585 og
magnushafsteins@simnet.is

Víkingur
og Venus í
Akraneshöfn.

4D FLOTT Å BÒSTAÈINN GËÈ VERÈ OG ALLT NÕLEGT &ULLKOMIN
ÖVOTTAVÁL KG ÖURRKARI SKËSK¹PUR BORÈSTOFUBORÈ ST¾KKANL
OG STËR KRINGL SPEGILL ALLT ÒR LJËSUM VIÈI SJËNVARPSSËFI JA
S¾TA SKENKUR 4ÎLVUBORÈ TVÎFALT RÒM INNÒTDRAGANLEGT
AÈEINS  ÖÒS GOTT SEM GESTARÒM +ING SIZE DÕNA MRÒMI
0ANASONIC 7 3URROUND (EIMABÅË M$6$ ,ÅTIL 46 ¹ KR
 /G MARGT FLEIRA 5PPL UM VERÈ OG MYNDIR
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Stólpi Gámar

'LERN¹MSKEIÈ LEIRMËTUNARN¹MSKEIÈ
OG ÕMIS SKARTGRIPAN¹MSKEIÈ

Trjáklippingar
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Trjáfellingar
Sláttur
Heimapúttvellir
Heim
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Loðnuvertíð
er lokið
AKRANES:
oðnuvertíð þessa árs er á
enda runnin. Uppsjávarskip
HB Granda, þau Víkingur og
Venus lönduðu allri loðnu sem barst
á land á Vesturlandi en það var eins
og kunnugt er á Akranesi. Þar er HB
Grandi er bæði með fiskimjölsverksmiðju og aðstöðu til hrognatöku og
frystingar.
Loðnukvótinn íslensku skipanna
var mjög lítill í ár. HB Grandi hafði
alls 33.800 tonna kvóta. Af því var
9.870 tonnum landað á Akranesi að
því er fram kemur á vef Fiskistofu. Það
var Venus NS sem kom með síðasta
farminn til Akraness að þessu sinni.
Bæði Venus og Víkingur eru nú á
kolmunnaveiðum í úthafinu vestur af
Írlandi.
,,Síðasti dagurinn, sem gaf íslensku skipunum einhvern afla í fyrra
á alþjóðlega svæðinu, var 18 mars.
Eftir það gekk kolmunninn norður í
skosku lögsöguna. Vandinn við veiðar á þessu hafsvæði er jafnan veðrið.
Það er sjaldan gott. Það er erfitt að
eiga við stór hol í snarvitlausu veðri en
vonandi verður það skaplegt að þessu
sinni,“ segir Guðlaugur Jónsson skipstjóri á Venus um kolmunnaveiðarnar
í samtali við heimasíðu HB Granda.

L

-IKIÈ ÒRVAL AF SKARTGRIPAEFNI
GOTT VERÈ

Málun bílastæða
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Fáið tilboð ykkur
Bílastæðaskilti
að kostnaðarlausu!
Hellulagnir
5514000-www.verktak.is
erktak.is
577 4444

!LLT TIL GLERVINNSLU OG LEIRVINNSLU
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fyrir atvinnulífið

(LEÈSLUGRJËT OG GARÈAMOLD
4IL SÎLU

o (OLTAGRJËT OG SPRENGIGRJËT Å HLEÈSLUR TIL Å ÕMSUM
ST¾RÈARÚOKKUM
o 3ÁRUNNIN GARÈAMOLD Å BEÈ OG UNDIR TORF
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OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

Tilboðsverð kr. 36.136
1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Dalvegi 16b s:554-2727




6EGNA MIKILLAR SÎLU
ËSKUM VIÈ EFTIR ÎLLUM
GERÈUM VINNUVÁLA ¹ SKR¹

'ÅSLI 'UÈNASON
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WWWEMKANIS

&R¹B¾RU MINIMIZER HALDARARNIR
SEM /PRAH M¾LIR MEÈ KOMNIR
6ERÈ  KR ,ITIR SVART OG HVÅTT
3T # $$$

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

gunny@365.is a

Stólpi Gámar bjóða gámalausnir fyrir atvinnulífið – til leigu eða sölu

Loðnufrysting.

 þurrgáma

 geymslugáma

 fleti og tankgáma

 hitastýrða gáma

 einangraða gáma

 gáma með hliðaropnun

Einnig gámahús og salernishús frá Containex, færanlega starfsmannaðstöðu
frá EuroWagon.dk, gámar og vöruskemmur frá BOS og vörulyftur frá ATN og Maber

FYRIR OKKUR

Hafðu
samband
568 010
0

www.stolpigamar.is

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

Klettagörðum 5 | 104 Reykjavík | Óseyrarbraut 12 | 220 Hafnarfirði

Viltu auglýsa í blaðinu Vesturlandi?
Auglýsingasíminn er 578 1190

