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M ikil samstaða var á almennum 
íbúafundi um öryggi á Vest-

urlandsvegi sem haldinn var á 
Kjalarnesi. Þar sátu meða annarra Dagur 

B. Eggertsson borgastjóri Reykjavíkur og 
Sigurður Ingi Jónsson samönguráðherra 

fyrir svörum. Þess var krafist á fundinum 
að tafarlaust verði ráðist í nauðsynlegar 

úrbætur til að tryggja umferðaröryggi og 
greiðar samgöngur á Vesturlandsvegi sem 

er sjálf lífæð Vesturlands við höfuðborgar-
svæðið.  Sjá bls. 8.
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í sófa frá Lúr

Isabella
Sófi sem er í senn glæsilegur og þægilegur. 
Með hand- eða rafstýrðum hvíldarstólum 
í öllum sætum.

Grace
Fáanlegur sem hægri eða vinstri tunga. Rafstillanlegur 
hægindarstóll í enda. Nokkrir litir í boði, alklæddur 
leðri eða slitsterku áklæði.

Ermes
ERMES sófinn er fáanlegur í fjöldamörgum útfærslum 
svo sem tveggja, þriggja eða fjögurra sæta. Öll sæti 
með rafstýrðum skemlum.

Mobius
Hægindasófinn er með hvíldarstólum í hvorum enda, 
handstillanlegum eða rafstillanlegum. Alklæddur leðri 
eða vönduðu tauáklæði og fáanlegur í fjölmörgum litum.

Riccardo
Glæsilegur tungusófi með öllum sætum 
rafstillanlegum. Hægri eða vinstri tunga.

Með hallandi baki,má standanánast upp við vegg.

Með hallandi baki,má standanánast upp við vegg.

Með hallandi baki,má standanánast upp við vegg.

Með hallandi baki,má standanánast upp við vegg.

Með hallandi baki,má standanánast upp við vegg.

VERIÐ VELKOMIN
Í HEIMSÓKN
Opið alla virka daga 
10 -18. Lau.11-16 

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL 

Mikið úrvalaf litum í tau- og leður áklæðum.

VESTURLAND:

Nú þegar vorið er handan við 
hornið styttist í að æðar-
fuglinn setjist upp á varp-

stöðvum sínum. Julia Murray varði á 
dögunum meistaraprófsritgerð sína í 
haf- og strandsvæðastjórnun við Há-
skólasetur Vestfjarða á Ísafirði. Ritgerð 
hennar fjallar um áhrif æðarbúskaps 
á atferli og varp æðarfugla á Vest-
fjörðum og ber titilinn „The effects of 
eider husbandry on the behaviour and 
nesting success of the common eider.” 
Titillinn gefur til kynna að rannsókn-
in hafi snúið að áhrifum mannaferða á 
atferli og varpárangur æðarfugla. 

Leiðbeinandi Juliu er dr. Jón Einar 
Jónsson, forstöðumaður Rannsókna-
seturs Háskóla Íslands á Snæ-
fellsnesi. 

Þrátt fyrir að æðardúntekja 
sé almennt talin sjálfbær grein,  
eru aðferðir við dúntínslu og 
umhirðu varpa mismunandi 
en lítið vitað um áhrif þeirra 
á kollurnar. Í flestum villtum 
fuglategundum eykur trufl-
un á varptíma líkur á að varp 
misfarist, aðallega vegna þess 
að slíkt eykur líkur á að rán-
dýr finni hreiðrin. Æðarfugl-
ar eru þó vanir mannaumferð 
og umhirða æðarvarps geng-
ur mikið til út á að lágmarka 
þessa áhættu. 

Í þessu meistaraverkefni Juliu 
Murray voru aðgerðir æðarbænda 
í fimm æðarvörpum á Vestfjörðum 
skoðaðar, snemma og seint á álegu-
tíma á hreiðrum. Álega æðarkollu er 
að jafnaði 24–26 dagar. 

Skráð var hvort hreiðrin voru hulin 
gróðri, á berangri eða í manngerðum 
hreiðurskýlum. Viðbrögð æðarkollna 
við mannaferðum voru flokkuð og 
mælt hve lengi kollurnar voru í burtu 
eftir að dúntínslufólk gekk um svæðin. 
Kollurnar voru flokkaðar eftir því hvort 

að æðarbændur heimsóttu hreiður 
þeirra eða gengu í grennd við þau. 

Viðbrögð æðarkollna virtust fara 
nokkuð eftir nálgun æðarbænda. 
Kollurnar  voru almennt rólegri þegar 
gengið var eftir fyrirsjáanlegum leið-
um um varpið. Kollurnar voru líklegri 
til að fara af snemma á álegunni held-
ur en seint. 

Kollur í hreiðurskýlum fældust 
fyrr af en voru líka skemmri tíma í 
burtu frá hreiðrinu. Þetta bendir til 
að skýlin séu e.t.v eftirsótt hreiður-

stæði þegar gróður er lítill 
eða skammt á veg kominn. 
Seint á álegu voru kollur í 
gróðurlitlum hreiðurstæð-
um líklegri til að koma 
fyrr aftur á hreiðrin heldur 
en kollur í hreiðrum huld-
um gróðri (skýlin voru hér 
undanskilin). 

Varpárangur í öllum 
vörpunum og gerðum hreiðurstæða 
var í kringum 90% - og þar með var 
ekki mælanlegur munur á afráni milli 
varpa né aðferða við umhirðu varps. 
Þessi góði varpárangur gæti stafað af 
varnaraðgerðum æðarbænda á svæð-
inu gegn tófu og mink. Viðbrögð 
æðarkollna voru ólík milli varps 
enda var beitt misjöfnum aðferðum 
við umhirðu varpanna. Hinsvegar 
reyndist umferðin ekki hafa marktækt 
neikvæð áhrif á kollurnar og vörpin í 
heild sinni.

Rannsakaði 
áhrif dúntekju 
á æðarfugla

Julia Murray með 
tjald í höndum. 

Æðarungar brjótast úr eggjum. 

Kollur 
með 
unga 
sína. 
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Hybrid – 50% rafdrifinn
Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar 
ásamt háþróuðu farþegarými sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu  
hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.

· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal 
viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með 
fyrirvara um villur. 

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000 3+2 ÁBYRGÐ

Verð frá:
C-HR – 3.940.000 kr.
C-HR Hybrid – 4.590.000 kr. 

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.
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Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.  

Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is. 

Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri: Magnús Þór Hafsteinsson. 

Sími: 864 5585 Netfang: magnushafsteins@simnet.is. Efni blaðsins er skrifað af ritstjóra nema annað 

komi fram. Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is.

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.

Löskuð ríkisstjórn
Það er alveg sama hvernig menn reyna að drepa málum á dreif 

í kjölfar atkvæðagreiðslunnar um vantrauststillögu nokkurra 
þingmanna Samfylkingar og Pírata á Sigríði Á. Andersen 

dómsmálaráðherra á Alþingi. Niðurstaðan er skýr. Verklítil ríkisstjórn 
Katrínar Jakobsdóttur er löskuð og dómsmálaráðherra hefur orðið fyrir 
þungu stjórnmálalegu áfalli. 

Það er mjög alvarlegt fyrir hvaða ráðherra sem 
er þegar nálega helmingur þingmanna (29 af 63) 
staðfesta það með atkvæðum sínum að þau treysti 
ekki viðkomandi til starfa sem handhafi fram-
kvæmdavalds.

Tveir af þingmönnum flokks forsætisráðherra 
kusu að greiða atkvæði til samþykkis vantraust-
stillögunni. Þetta grefur undan trúverðugleika 
Katrínar Jakobsdóttur formanni VG til að leiða 
ríkisstjórnina. Þessir þingmenn treysta ekki 
dómsmálaráðherranum í stjórn hennar og vilja 
að sá ráðherra víki. Vandséð er hvernig þessir tveir þingmenn eiga nú 
að geta starfað áfram í þingflokki VG meðan þessi stjórn starfar með 
núverandi dómsmálaráðherra. Og hvernig geta þau borið traust til for-
sætisráðherra sem treystir og ver dómsmálaráðherra sem þau hafa lýst 
vantrausti á og vilja burt vegna þess að þau telja þennan ráðherra hafa 
gerst brotlegan við lög? 

Þetta opinberar sömuleiðis að þrátt fyrir að ríkisstjórn Katrínar Jak-
obsdóttur hafi nú setið í þrjá mánuði er ekki einhugur um þátttöku í 
stjórnarsamstarfi með Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki innan 
flokks forsætisráðherra. 

Hveitibrauðsdögum ríkisstjórnarinnar er lokið. 
Magnús Þór Hafsteinsson.

LeiÐARi

REYKJAVÍK:

Nú á laugardag fór fram árleg-
ur háskóladagur í Reykjavík. 
Þar kynntu allir sjö háskólar 

landsins nám sitt. Þessir skólar eru 
Háskóli Íslands, Háskólinn á Akur-
eyri, Háskólinn í Reykavík, Háskólinn 
á Hólum, Listaháskóli Íslands og að 

sjálfsögðu háskólarnir tveir á 
Vesturlandi – það eru Háskólinn 
á Bifröst og Landbúnaðarháskóli 
Íslands. 

Meðfylgjandi myndir voru 
teknar af fulltrúum frá Háskólan-
um á Bifröst og Landbúnaðarhá-
skóla Íslands á háskóladeginum. 

Háskólafólk 
af Vesturlandi 
á háskóladegi

Trésmiðjan Stígandi tekur að sér 
allt sem við kemur byggingum og 
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu 
verkstæði smíðum við nánast hvað 
sem er, allt eftir þínum óskum. Við 
leggjum áherslu á vönduð vinnu-
brögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi  /  sími: 452 4123  /  www.sTigandihf.is
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Íslensk fararstjórn, 
taska og handfarangur 
innifalið.

BÓKAÐU SÓL 
ALLUR PAKKINN 

595 1000  .  heimsferdir.is
 

Heimsferðir bjóða nú í fyrsta sinn sólarferðir til sjarmerandi strandbæjanna Loutraki og Tolo á Grikklandi. Flogið 
er í beinu flugi til Aþenu og bjóðum við einnig upp á að bóka eingöngu flugsæti. Loutraki og Tolo eru sjarmerandi 
strandbæir með ekta grískri stemningu. Sjórinn er einstaklega tær og blár á þessum slóðum en hér er töfrandi 

andrúmloft, óvenjulegt landslag og sérstök náttúrufegurð. Loftslagið er milt en hér skín sól flesta daga ársins. Strendurnar í 
Grikklandi eru einstaklega fallegar og góðar en hér er að finna bæði sand- og steinvölustrendur. Þá er hér ekta grísk stemning 
og fyrir þá sem vilja njóta góðrar máltíðar þá eru Grikkir þekktir fyrir að töfra fram það besta úr hráefni sínu og sameina sína 
grísku matarmenningu og Miðjarðarhafsins af sinni alkunnu snilld.  Komdu með okkur á nýjar slóðir og njóttu lífsins í suðrænni 
sól og töfrandi umhverfi – fullkomið fyrir afslappandi frí!

Allt að
20.000 kr.

afsláttur á mann

Flugsæti frá kr.

89.900
báðar leiðir

Frá kr.

104.065

TOLO & LOUTRAKI 
  í Grikklandi í beinu flugi til Aþenu

NÝTT

TOLO TOLO LOUTRAKI LOUTRAKI

Frá kr. 104.065 m/morgunmat innif.
Netverð á mann frá kr. 104.065 m.v. 2 
fullorðna og 1 barn í gistingu. Netverð á 
mann frá kr. 110.095 m.v. 2 fullorðna í 
gistingu.
21. maí í 7 nætur Einnig brottför 28. maí.

Frá kr. 122.795 m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 122.795 m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í gistingu. Netverð á 
mann frá kr. 149.695 m.v. 2 fullorðna í 
gistingu.
21. maí í 7 nætur. Einnig brottför 28. maí.

Asteria Hotel Wyndham Poseidon Resort

Frá kr. 110.095 m/hálft fæði innifalið
Netverð á mann frá kr. 107.065 m.v. 2 
fullorðna og 1 barn í gistingu. Netverð á 
mann frá kr. 113.695 m.v. 2 fullorðna í 
gistingu.
21. maí í 7 nætur. Einnig brottför 28. maí.

Tolo Hotel

Frá kr. 108.665 m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 108.665 m.v. 2 
fullorðna og 1 barn í gistingu. Netverð á 
mann frá kr. 122.995 m.v. 2 fullorðna í 
gistingu.
21. maí í 7 nætur. Einnig brottför 28. maí.

King Saron Hotel

Bókaðu sól
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BIFRÖST:

Laugardaginn 24. febrúar, út-
skrifaði Vilhjálmur Egilsson 
rektor Háskólans á Bifröst alls 

76  nemendur við hátíðlega athöfn. 
Útskriftarhópurinn samanstóð af 
nemendum úr viðskiptadeild, félags-
vísinda- og lagadeild, námi í verslun-
arstjórnun og Háskólagátt.

Í hátíðarræðu sinni til út-
skriftarnemenda vék Vilhjálmur að 
gildum skólans sem eru frumkvæði, 
samvinna og ábyrgð. Af þessum gild-
um leiðir að áhersla er í náminu á 
hvatningu til heilbrigðs metnaðar og að 
rækta frumkvæði nemenda. Einnig að 
efla samvinnugetu einstaklingsins og 
hæfni til vinna með mismunandi fólki, 
þar sem styrkleikar hvers annars eru 
nýttir. Í námi við Háskólann á Bifröst 
er markvisst stuðlað að því að kenna 
nemendum ábyrgð gegnum verkefna-
vinnu en hún er  þannig uppbyggð að 
nemendur þurfa að deila og 
bera ábyrgð, gagnvart sjálf-
um sér og öðrum.  

Stefnumörkun á  
aldarafmæli skólans
Háskólinn á Bifröst er 
100 ára á þessu ári og er 
í stöðugri þróun. Á síð-
asta ári var t.a.m. farið í 
stefnumótun fyrir skól-
ann og greindi Vilhjálmur 
frá helstu niðurstöðum 
stefnumótunarvinnunn-
ar í ræðu sinni. Meðal 
niðurstaðnanna var að 
skilgreina Háskólann á 
Bifröst sem viðskipta-
háskóla en halda nafni 
skólans óbreyttu.  Að Bif-
röst sé fyrsti kostur staðsetningar fyrir 
skólann og ekkert frumkvæði verði 
haft að flutningi hans. Haldið verði 

áfram að vera í fararbroddi í fjarnámi 
og þróað nýtt námslíkan fyrir nemend-
ur búsetta á Bifröst. Auk þess verður 

horft til aukins samstarfs við aðrar há-
skólastofnanir og sótt fram á alþjóða-
vettvangi. 

Verðlaun og   
útskriftarræður
Útskriftarverðlaun í grunnnámi 
hlutu, Sandra Ýr Pálsdóttir, við-
skiptadeild og Ásta Sóllilja Karls-
dóttir, félagsvísinda- og lagadeild. Í 
meistaranámi hlutu útskriftarverð-
laun, þau Kári Steinar Lúthersson, 

viðskiptadeild og Erla María Árna-
dóttir, félagsvísinda- og lagadeild. Að 
auki fengu tveir nemendur felld niður 
skólagjöld á haustönn vegna fram-
úrskarandi námsárangurs, þau Vera 
Dögg Höskuldsdóttir, viðskiptadeild 
og Pétur Steinn Pétursson, félagsvís-
inda- og lagadeild.  

Ræðumaður fyrir hönd grunn-
nema viðskiptadeildar var Unnur 
Steinsson og fyrir hönd grunnnema 
félagsvísinda- og lagadeildar var Hall-
grímur Tómasson. Ræðumaður fyr-
ir hönd meistaranema var Lee Ann 
Maginnis.  

Þóra Sif Svansdóttir sá um söngat-
riði við útskriftina við undirleik Daða 
Georgssonar. Að athöfn lokinni þáðu 
gestir léttar veitingar.

Jafnaldra fullveldinu
Eins og fyrr var greint þá heldur 
Háskólinn á Bifröst upp á aldaraf-
mæli á þessu ári. Svo skemmtilega 
vill til að það ber upp á sama ári og 
Íslendingar halda upp á aldarafmæli 
fullveldis þjóðarinnar.

Því hefur þegar verið ýtt úr vör 
að minnast þessa tímamóta í sögu 
skólans. Það var gert fimmtudaginn 
22. febrúar sl. þegar fram fór „Bif-
rastarþing“ hátíðarsal skólans Hriflu 
í Bifröst. Þar fóru með framsögu 
ýmsir gestir. Þarna var rifjuð upp 
sögu Háskólans á Bifröst, fjallað 
um menntun kvenna á árum áður, 
afmæli skólans, rifjaðir upp gamlir 
tíma og fleira.

Bifröst útskrifaði 76 
nemendur á aldarafmæli

Vilhjálmur Egilsson 
rektor í ræðustól frammi 
fyrir fullsetnum sal. 

Gólfhitakerfi
Ekkert brot ekkert flot

•  Þægilegur hiti góð hitadreifing
•  Hitasveiflur / Stuttur svörunartími
•  Aðeins 12mm þykkar hitadreifiplötur
•  Fljótlegt að leggja
•  Ekkert brot ekkert flot
•  Dreifiplötur límdar beint á gólfið
•  Gólfefni lagt beint á dreifiplötur (flísar, parket)
•  Hentar vel í eldra húsnæði jafnt sem ný hús og 
    sumarhús
•  Flooré gólfhitakerfi er einfalt, fljótlegt og 
    þægilegt

Skemmuvegur 10 (blá gata) 200 Kópavogur
Sími 567 1330 Fax 567 1345 www.hringas.is

Verslunin 
Belladonna

Flott föt
fyrir flottar konur

 Útskrifarnemar.



FYRIR HUGSANDI FÓLK

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

Mitsubishi Outlander PHEV hefur slegið rækilega í gegn hjá þjóðinni og varð vinsælasti bíllinn 
í �okki jeppa og jepplinga árið 2017. Í krafti vinsældanna á 100 ára afmælisári Mitsubishi getum við
áfram boðið frábær kjör á þessum magnaða bíl. Hann er ríkulega útbúinn með 5 ára ábyrgð og 8 ára 
ábyrgð á rafhlöðu. Þú getur tryggt þína ábyrgð hjá viðurkenndum þjónustuaðila, því nú fylgir þjónustuskoðun 
í tvö ár með í kaupunum* á nýjum Outlander PHEV frá HEKLU. Nú er tækifærið til að skipta y�r í
vistvænan bíl. Hlökkum til að sjá þig!

*Nánari upplýsingar um þjónustuskoðun HEKLU má �nna á hekla.is. Verð, tilboðsverð og búnaður eru háð gengi erlendra gjaldmiðla á hverjum tíma og geta því breyst án fyrirvara.

• Margmiðlunartæki með skjá
• Leðurklætt aðgerðastýri fyrir 
 útvarp, hraðastilli og Bluetooth
• USB tengi
• 6 hátalarar
• DAB+ (Digital Audio) útvarpstæki
• LED dagljós
• Regn- og ljósaskynjarar

• Rafdrifnar rúður
• Þokuljós að framan
• Hæðarstillanlegt bílstjórasæti
• 7 SRS loftpúðar
• ASTC spólvörn
• Brekkuaðstoð (Hill Start Assist)
• Rafmagnshandbremsa með 
 sjálfvirkri biðstöðu

• Aflendurheimt á hemlum fyrir rafmótor
• AVAS hljóðviðvörunarkerfi
• Bakkmyndavél
• Samlitir, aðfellanlegir rafstillanlegir 
 og upphitaðir hliðarspeglar
• 18" álfelgur 225/55 R18
• App tenging til að forhita bíl og 
 stýra hleðslu 

• Lyklalaus ræsing
• Skyggðar afturrúður
• Hiti í sætum
• Hraðastillir
• Tvískipt miðstöð 
 með forhitara 

Outlander Invite PHEV

Nú fylgir þjónustuskoðun í tvö ár með nýjum Outlander PHEV

Outlander Invite PHEV
4x4, sjálfskiptur, frá:

4.540.000 kr.

HUGSANLEGA
BESTU KAUPIN
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KJALARNES:

Um 90 manns mættu á almennan 
íbúafund um umferðaröryggi 
á Vesturlandsvegi sem haldinn 

var í félagsheimilinu Fólkvangi á Kjal-
arnesi 22. febrúar síðastliðinn. Boðað var 
til fundarins af hálfu íbúa á Kjalarnesi. Á 
fundinn mættu meðal annarra Sigurð-
ur Ingi Jóhannsson samgönguráðherra, 
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri, sveit-
arstjórnarfulltrúar úr sveitarfélögum 
norðan Hvalfjarðar auk þingmanna.

Í lok fundar var eftirfarandi sam-
þykkt borin undir atkvæði:

Íbúafundur haldinn í Fólkvangi á 
Kjalarnesi 22. febrúar 2018 krefst þess 
að ráðist verði tafarlaust í nauðsyn-
legar úrbætur til að tryggja umferð-
aröryggi og greiðar samgöngur um 
Vesturlandsveg á Kjalarnesi.

Þegar hafa verið unnin drög að 
skipulagi fyrir öruggan veg. Til þess að 
hann geti orðið að veruleika þarf rík-
isstjórn Íslands að tryggja fjárveitingu 
til frágangs skipulagsvinnu og síðan 
til framkvæmda. Brýn nauðsyn er að 
koma veginum í það horf að sú viðvar-
andi hætta sem verið hefur við akstur 

um Kjalarnes taki enda. Öryggi allra 
vegfarenda sé tryggt, hvort sem þeir 
eru akandi, gangandi, hjólandi eða 
fara um á hestum.

Fundurinn skorar því á ráðherra 
samgöngumála, ríkisstjórn Íslands, 
þingmenn kjördæmisins, borgar-
stjórn Reykjavíkur svo og bæjar- og 
sveitarstjórnarmenn á Suðvestur- og 
Vesturlandi að  beita sér fyrir því að 
strax á þessu ári verði ha-
fist handa við þessar lífs-
nauðsynlegu vegabætur.

Hér eru ýmsar myndir 
af fundinum.

Fundur um Vesturlandsveg í Fólkvangi:

Eldey Huld Jónsdóttir frá hverfisráði Kjalarness var ein þeirra sem fluttu framsögu 
á fundinum. Hér hlýða hún og Dagur B. Eggertsson borgarstjóri á framsögu annars 
ræðumanns. Borgarstjóri fylgist með því sem varpað er á tjaldið með myndvarpa. 

Ólafur Þór 
Zoega íbúi 
á Kjalarnesi 
á spjalli 
við Þráinn 
Ólafsson 
bæjarstjóra á 
Akranesi og 
Bjarnheiði 
Hallsdóttur 
sem einnig 
býr á Akra-
nesi og hef-
ur beitt sér 
mjög fyrir 
endurbótum 
á Vestur-
landsvegi. 

Glerlistakonan Sigrún Einarsdóttir í Bergvík 
á Kjalarnesi ásamt Þorsteini Sæmundssyni 

þingmanni Miðflokksins í Reykjavík. 

Björn Jónsson í Brautarholti á Kjalarnesi. Hann minnti á að hávær 

loforð hefðu verið uppi um lagningu Sundabrautar og vegabætur 

á Kjalarnesi þegar Kjalnarneshreppur sameinaðist Reykjavíkur-

borg. Fátt væri enn um efndir tveimur áratugum síðar. 

Skýlaus krafa um tafarlausar 
úrbætur á hættulegum vegi

Vesturlandsvegur um Kjalarnes séð til 
norðurs. Félagsheimilið Fólkvangur hvar 

fundurinn var haldinn fyrir miðri mynd. 

Árni Hjörleifsson oddviti Skorradalshrepps og Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra og þingmaður Framsóknarflokks. 

MagnesíuM     Kísill                        
Hin fullkomna tvenna 
fyrir Heilsu og fegurð
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Hinn 11. maí sl. lést í  Borg-
arfirði merkilegur dugnaðar 
og athafnamaður í bænda-

stétt, Hallsteinn Ólafsson bóndi í 
Skorholti, og vantaði þá nokkra daga 
til að fylla eitt ár hins níunda tugar.

Hallsteinn var gæddur alveg óvenju-
legu þreki og stórhug. Hann leit ávallt 
björtum augum á lífið og tilveruna, 
hversu hátt sem öldur erfiðleikanna 
risu. Ekkert var fjær honum en að láta 
bugast. Trúin á það að bera að lokum 
sigur úr bítum við hverskonar erfiðleika 
og þrengingar vék aldrei frá honum um 
hársbreidd hversu sem á móti blés.

Og Hallsteini varð að trúnni sinni. 
Eftir langa og torsótta baráttu við, að 
koma á legg stórum barnahóp við erf-
iðar aðstæður á ríringsbýlum og stund-
um í þurrabúð, fór smátt og smátt að 
rætast úr um afkomu og efnahag. Ný 
úrræði blöstu við. Draumar hins bjart-
sýna og stórhuga athafnamanns tóku 
að rætast. Fyrir rúmum þremur áratug-
um festi Hallsteinn kaup á Eystra-Skor-
holti, rírðarbýli með kargaþýfðu túni og 
byggingum öllum í rúst. Tók Hallsteinn 
þegar til óspilltra mála um endurbætur 
á jörðinni. Nokkru síðar losnaði Vestra 
Súlunes úr ábúð, en tún þessara jarða 
láu saman, og var þá eins og ekki betur 
ástatt  um þessa jörð og Eystra-Skorholt 
er Hallsteinn settist þar að. Keypti hann 
þá einnig jörð þessa. 

Löngu áður en Hallsteinn lauk 

dagsverki sínu í lífinu 
hafði hann lokið við að 
slétta, tún beggja jarð-
anna og aukið þar stór-
um við. Einnig byggði 
hann öll hús af grunni 
sterk og rammger, þar 
sem áður voru túnamót 
þessara jarða. Blasa nú 
byggingar þessar við og 
rennislétt túnið í brekku 
móti sól og suðri fyrir 
augum vegfarandans, 
því jörðin er í þjóðbraut. 
Birtist þarna skýrt og 
talandi dæmi í þróun-
ar og athafnasögu hins 
íslenzka sveitabónda á 
síðustu áratugum. En 
minnisvarða þeim, sem 
Hallsteinn hefur reyst sér á þessari jörð, 
er ekki fulllýst með þessu. 

Á vognum fram undan Skorholti 
er falleg og gróðursæl eyja, Akurey að 
nafni. Eins og nafnið bendir til, hafa 
verið þar akrar tilforna. Æðarvarp 
hefur verið þar mikið og fjölbreytt 
fuglalíf. Eyja þessi lá undir Skorholt 
fyrr á öldum. 

Leirá í Leirársveit, sem er kosta 
jörð, var lengi höfðingjasetur. Bjuggu 
þar löngum ýmsir af mestu höfðingj-
um og valdamönnum hér í landi. 
Einhverjum þeirra ríkismanna sem 
á Leirá bjuggu, hefur þótt fýsilegt að 

leggja eyjuna undir höf-
uðbólið, og hefur hún 
fylgt Leirá um langan 
aldur, allt þangað til 
fyrir rúmum áratug, að 
Hallsteinn keypti eyna 
og lagði hana aftur und-
ir Skorholt. 

Á þeim árum sem 
þyngst var undir fæti hjá 
Hallsteini um að sjá fjöl-
skyldu sinni farborða, 
varð hann löngum að 
leggja mjög hart að sér 
við aflaföng og aðdrætti 
handa heimilinu. Lagði 
hann á þeim árum oft á 
bak sér þungar byrðar. 
Var af kunnugum talið, 
að hann hefði stundum 

borið hundrað punda byrði utan af 
Akranesi og upp í Leirársveit, og var þó 
um vegleysu að fara. Vegavinnu stund-
aði  Hallsteinn á þessum árum í Borgar-
firði og víðar vor og sumar. Vann hann 
þá stundum samtímis að heyvinnu 
með bændum eftir vinnutíma í vega-
vinnunni að kveldi og jafnan fór hann 
fyrstur á fætur að morgni til að smala 
saman vinnuhestum, en fyrir það fékk 
hann nokkura aukagreiðslu. Sýnir þetta 
harðsækni Hallsteins við vinnubrögðin 
og frábært þrek og afkastagetu. 

Hallsteinn var ferðamaður góður og 
ótrauður í því efni sem öðru. Fór hann 

um áratugi í útréttir á haustin. Eitt sinn 
síðla hausts í miklum vatnavöxtum 
kom hann austan úr Þingvallarétt með 
fjárhóp og lenti í hinni mestu svaðilför 
í Botnsá [í Hvalfirði], sem var næstum 
óreið. Datt hesturinn með hann í ánni 
og kom Hallsteinn eins og af sundi dreg-
inn heim að Litla-Botni um kvöldið. Var 
þar tekið á móti honum tveim höndum 
og gerð þegar gangskör að því að draga 
af honum vosklæðin, en hann taldi að 
ekkert lægi á því, og settist inn í eldhús 
að kaffidrykkju og hélt þar uppi söng og 
gleðskap fram á nótt. Var hann árla á fót-
um næsta morgunn, eins og ekkert hefði 
í skorist. Þegar þetta skeði var Hallsteinn 
kominn nokkuð á áttræðisaldur. 

Hallsteinn var maður lífsglaður 
var honum það sönn nautn að vera í 
góðum félagsskap, þar sem gleði og 
glaðværð ríkti. 

Hallsteinn var hagyrðingur góð-
ur og lét oft fjúka í kviðlingum. Hafði 
hann frábært minni, og sætti það undr-
un, hve mikið hann kunni og mundi af 
kveðskap eftir sig og aðra. Hallsteinn 
orti að minnsta kosti einn rímnaflokk.

Hallsteinn var gestrisinn mjög 
og vinfastur, átti hann fjölda vina og 
kunningja víðsvegar enda var hann í 
þjóðbraut síðari hluta ævi sinnar og 
löngum gestkvæmt á heimili hans. 
Hallsteinn var ódulur í máli – sagði 
skoðun sína án eftirgangsmuna, hver 
sem í hlut átti, og hélt fast á sínu máli. 

Hallsteinn var kvæntur Steinunni 
Eiríksdóttur, hinni mestu dugnaðar 
og merkiskonu, sem ekki dró af sjer 
við heimilisstörfin og alt annað, sem 
miðaði að því að efla hagsæld barna 
þeirra og afkomu og gengi heimilisins. 

Af níu börnum, sem komust á full-
orðinsaldur, eru átta á lífi. Áttu þau 
hjónin barnaláni að fagna. 

Konu sína misti Hallsteinn fyr-
ir allmörgum árum, og hefir yngsta 
dóttir hans veitt heimilinu forstóðu 
innanstokks síðan með hinum mesta 
myndarbrag. Tveir af sonum Hall-
steins og dóttir hafa tekið við jörðinni 
og halda þar áfram búskap. Hafa þau 
verið stoð hans og stytta við búskap-
inn síðari árin og sýnt hinum aldraða 
föður sínum umhyggju og nærgætni. 

Hallsteinn var jarðsunginn að 
Saurbæ á Hvalfjarðarströnd 25. maí sl. 
[1946] að viðstöddu miklu fjölmenni 
víðsvegar að. 

Þann dag fyrir ári var fjölmenni 
mikið samankomið í Skorholti á átt-
ræðisafmæli Hallsteins. 

P. O.

Þessi grein birtist í Morgunblaðinu 7. 
júlí 1946. Höfundarnafns er ekki getið 
en upphafsstafirnir P. O. benda til þess 
að þarna hafi Pétur Ottesen alþingis-
maður á Ytra Hólmi við Akranes haldið 
á penna til að minnast gamals vinar.  

Í síðasta tölublaði Vesturlands 
birtist grein eftir borgfirska 
bóndann og kennarann Her-

mann Þórðarson. Hún hafði áður 
staðið á prenti í tímaritinu Vikunni 
haustið 1939 og ber titilinn „Blóðbað-
ið í Dögurðarnesi.“ 

Dularfulla forsíðan
Með þessari grein birtist, meðal 
annarra, mynd af forsíðu þess tölu-
blaðs Vikunnar þar sem grein Her-
manns var upphaflega birt. Þetta var 
mynd sem var sögð af borgfirskum 
bónda að gá til veðurs á heyskap-
artíma þá um sumarið. Því var velt 
upp hér í Vesturlandi hvort einhver 
lesenda gæti upplýst hvaða maður 
þetta var sem prýddi forsíðu Vik-
unnar fyrir nær 79 árum síðan.

Og viti menn! Vilborg Krist-
ófersdóttir á Læk í Leirársveit þekkti 
þennan borgfirska bónda. Myndin er 
af Hallsteini Ólafssyni bónda á Skor-
holti í Melasveit sem nú heyrir til 
Hvalfjarðarsveitar. Vilborgu og Dóru 
Líndal á Vestri-Leirárgörðum í sömu 
sveit, sem sendi Vesturlandi tölvupóst 
með þessum upplýsingum er hér með 
þakkað fyrir að hafa bjargað þessari 
vitneskju frá óminni gleymsku tímans. 

En hver var Hallsteinn Ólafsson? 
Smá grúsk með hjálp tölvunnar leiðir 
ýmislegt forvitnilegt í ljós.

Heitur trúmaður,  
hárómantískur
Hallsteinn var fæddur að Krossi í 
Lundarreykjadal, 25. maí 1865. Hann 
kynntist Steinunni Eiríksdóttur að 
Litlu-Fellsöxl í Skilmannahreppi hin-

um forna, sem nú er í Hvalfjarðar-
sveit. Þau hófu fyrsta búskap sinn þar 
og eignuðust sín fyrstu börn. Hall-
steinn flutti síðan með fjölskyldu sína 
að Laxárbakka sem var þurrabúðarkot 
þar í sveitinni. Þau bjuggu þar í tvö 
eða þrjú ár og urðu síðustu ábúend-
ur í þessu koti. Þaðan fluttu þau að 
Skipanesi þar sem fjölskyldan bjó til 
1908. Þá flutti Hallsteinn, kona hans 
og börn í Eystra-Skorholt. Nokkru 
síðar keyptu þau Vestra-Skorholt og 
slógu jörðunum saman í eina, það er 
Skorholt, sem enn er bújörð. 

Hallsteinn átti barnaláni að fagna. Í 
minningargrein sem Baldvin Þ. Krist-
jánsson skrifaði  sumarið 1946 og birti 
í Alþýðublaðinu (og finna má á vefnum 

timarit.is) segir meðal annars: „Börn 
Hallsteins urðu 9 að tölu: Ólafur, 
lausamaður á Akranesi; Halldóra, 
matsölukona á sama stað; Guðrún, 
ekkja, einnig á Akranesi; Bjarni, sjó-
maður, sem drukknaði í Sandgerði 
fyrir allmörgum árum, faðir Hall-
bjargar söngkonu, sem heitin er eft-
ir afa sínum; Narfi, áður bóndi, nú 
húsasmíðameistari í Reykjavík; Ingvar, 
bóndi á nýbýlinu Lyngholti í Leirár-
sveit, einnig verkstjóri við sauðfjár-
slátrun á Akranesi; Böðvar sem alltaf 
hefur verið í föðurgarði, einstak-
lega fórnfús og góður sínu fólki, 
nú bóndi í Skorholti ásamt bróður 
sínum; Sigurjón, bóndi í Skorholti, 
viðurkenndur lýsisbræðslumaður 
og stundar þá vinnu á vetrum, og 
Jóna, sem er yngst af börnunum 
og hefur veitt Skorholtsheimilinu 
forstöðu um margra ára skeið með 
sæmd og prýði. Allt er þetta mesta 
dugnaðar- og myndarfólk og sum-
ir bræðranna beinlínis óvenjuleg-
ir afreksmenn í vinnuafköstum, 
enda líka íþróttamenn með ágæt-
um.“ 

Baldvin skrifaði einnig að 
Hallsteinn hefði verið „heitur 
trúmaður, hárómantískur og 
skáld í hugsun.“

Söngdívur af Skaganum
Efalítið er fjöldi fólks þannig 
komið af þessum búhöldi í Skor-
holti sem gáði til veðurs sum-
arið 1939. Eins og kemur fram 
hér að ofan var Hallbjörg Bjarnadóttir 
(11. apríl 1915 – 28. september 1997) 
tónlistarmaður og skemmtikraftur 

meðal þeirra. Hallbjörg var síðar sögð 
frá Brunnstöðum á Akranesi. Hún 
söng og samdi einkum djasslög og 

braut blað í íslenskri tónlistarsögu 
með því að verða fyrst kvenna til að 
fást við djasstónlist. Meðal þekktustu 
laga hennar má nefna Vorvísu við 
kvæði Jóns Thoroddsens sýslumanns 
á Leirá í Leirársveit („Vorið er komið 
og grundirnar gróa“). Hallbjörg lærði í 
Danmörku og bjó og starfaði þar lengi. 
Einnig bjó hún um tíma í Bandaríkjun-
um. Hún flutti til Íslands árið 1992.

Systir Hallbjargar, Steinunn, var 
einnig tónlistarkona og söng með-
al annars með Stuðmönnum á hinu 
sígilda meistaraverki „Sumar á Sýr-
landi.“ Það var lagið „Stax í dag“ þar 
sem meðal annars má finna þennan 
kveðskap sem Steinka Bjarna söng: „Ég 
var með Badda á Bjúkkanum í gær. 
Ég var með Lilla á Lettanum í dag. Og 
heitasta óskin er sú, að hann Kalli komi 
kagganum í lag. Strax í dag.“ Steinunn 
fæddist einnig á Akranesi en bjó lengi í 
Bretlandi og lést þar 1994.

minningargrein:

Borgfirskur atorkumaður látinn

afi Hallgerðar og steinunnar 
Bjarnadætra frá akranesi

Hallsteinn í skorholti:

Mynd af Hallsteini Ólafssyni 
sem birtist með minningar-
greininni í Morgunblaðinu. 

Hin dularfulla forsíða Vikunnar í okt.1939. 

Hallgerður 
Bjarnadóttir söngkona 

frá Akranesi var 
þekkt fyrir sérstæðan 

söngstíl sinn. Hér er 
hún í þætti Hemma 

Gunn árið 1992.  

Steinunn Bjarnadóttir sendi frá sér plötuna „Á útopnu“ árið 1977. Útgefandi var Ámundi Ámundason sem í dag gefur meðal annars út blaðið Vesturland sem þú hefur nú í 
höndum, lesandi góður. Hér er Ámundi á 
umslagi plötunnar ásamt Steinku. 
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HÚSAFELL:

Hótel Húsafell hefur verið 
valið af „National Geograp-
hic Unique Lodges of the 

World“ í hóp þeirra gististaða sem þeir 
vilja hafa innan sinna raða. Öll hótelin 
þurfa að undirgangast stranga gæða-
úttekt af óháðum fulltrúa National 
Geographic, mörg eru skoðuð en 
einungis fáum útvöldum er boðin 
aðild. Hótelið er það fyrsta á Norður-
löndunum,  en þau sem valin eru eiga 
það sameiginlegt að leggja áherslu á 
sjálfbærni, framúrskarandi þjónustu 
við gesti og eru umvafin stórbrotinni 
náttúru.

einstök hótel
Unique Lodges hótelin eiga það öll 
sammerkt að vera á einstökum stöð-
um í heiminum þar sem gestir geta átt 
ógleymanlega upplifun í faðmi náttúru 
og sögu staðarins, á meðal þeirra atriða 
sem horft er til við val á giststöðum er 
sjálfbær þróun á svæðinu, arkitektúr og 
hönnun, gæðaþjónusta og framúrskar-
andi veitingar. Staðbundin afþreying er 
líka eitt af því sem tekið er eftir en mik-
ið er af henni á Húsafell og í nærum-
hverfi. 

„Að vera valin sem einn af 
gististöðum National Geographic 
Lodges of the World er mikill heiður 
fyrir okkur“ segir Unnar Bergþórs-
son hótelstjóri. „Við teljum okkur 
reka mjög gott hótel, opnuðum í júlí 
2015 og höfum alltaf lagt áherslu á 
að gestir upplifi faglega þjónustu og 

þægindi á hótelinu okkar. Við höfum 
einnig stutt við menningu og náttúru 
á svæðinu og bjóðum uppá afþreyingu 
og viðburði, til dæmis tónleika í 
Húsafellskirkju, fjallahjól fyrir gesti og 
þematengdar gönguleiðir. Með því að 
styrkja innviði ferðaþjónustu á svæð-
inu vonum við að gestir okkar upplifi 
allt sem okkur þykir best við Húsafell 
og nágrenni.“

Atriði til hliðsjónar 
Nokkur af þeim atriðum sem National 

Geograpic hafði til hliðsjónar við 
val á Hótel Húsafelli eru 100% sjáf-
bær nýting náttúruauðlinda,  9-holu 
GEO-vottaður golfvöllur og nýendur-
bætt sundlaug og sorp frá hótelinu er 
endurunnið í samvinnu við aðra sam-
starfsaðila á svæðinu. Hótelið prýða 
einstök listaverk eftir heimamanninn 
Pál Guðmundsson. Hann vinnur með 
hraungrýti og pappír og sækir inn-
blástur í húsfellska náttúru, menningu 
og sögu. 

„Unique Lodges hótelin bjóða öll 

uppá einstaka upplifun fyrir alla sína 
gesti,“ segir Lynn Cutter hjá National 
Geographics. „Við erum mjög ánægð 
að hafa valið Hótel Húsafell sem eitt af 
okkar gististöðum, þar sem þau hafa 
sömu gildi og markmið og National 
Geographic, sem og það fólk sem 
ferðast á okkar vegum.“

eitt af 57 hótelum í heimi
Á vef „National Geographic Unique 
Lodges of the World“ geta ferðamenn 
valið úr 57 hótelum á fjölbreyttum 

stöðum í heiminum. Þeir sem bóka 
í gegnum vefinn fá ýmsa aukaþjón-
ustu eingöngu í boði fyrir National 
Geographic.  

Á Hótel Húsafelli fær fólk sérstaka 
göngu- og fræðsluferð um sjálfbærni 
Húsafells og sögutengda staði auk 
annarra fríðinda. Nánari upplýsingar 
þar sem skoða má umfjöllun National 
Geographid má nálgast á vefnum 
www.nationalgeographiclodges.com. 

(Fréttatilkynning)

Hótel Húsafell einn af einstökum 
gististöðum National Geographic

Horft yfir Hótel Húsafell og sundlaugarmannvirkin. 
Ljósmyndir: Friðþjófur Helgason. 

VÉLVÍK ehf
www.velvik.is



Óskum áhöfn og útgerð
til hamingju með nýtt og
stórglæsilegt skip.

þ YANMAR aðalvél
þ MEKANORD niðurfærslugír
þ VULKAN ástengi

þ KORSØR skiptiskrúfa
þ SLEIPNER bógskrúfa
þ SEAMECH vélstýring

Óskum áhöfn og útgerð til hamingju 
með nýtt og stórglæsilegt skip.

KORSØR
PROPELLER A/S

Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - postur@maras.is

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

HÚSBÍLAÆÐI !
Ford Transit 2.2 diesel 
LMC Húsbíll 
árg 2009, ekinn 127 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur.  
Verð 4.990.000,
Tilboð 3.350.000. 

Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 100 
þ km 6 gíra, með öllu 
því helsta sem húsbíll 
þarf að hafa, svefnpláss 
fyrir 4 
Verð 7.990.000.  
Tilboð 6.990.000
Bíllinn er í Keflavík 
Uppl. síma 776 7600

Ford Transit 2.2 diesel 
LMC Húsbíll 
árg 2009, ekinn 131 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 tvöfalt rúm aftast.  
Verð 4.990.000.- 
Tilboð 3.350.000. 

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2011, ekinn 145 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur. Verð 5.590.000 
Tilboð 4.450.000. 

Ford Transit 2.4 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2010, ekinn 124 þ. 
km, 6 gíra, á tvöföldum 
að aftan, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur. Verð 5.990.000 
Verð nú 4.250.000. 

Dacia Dokker  
1.5 diesel
árg 2016 ekinn 28 þ km 
5 gíra svefnpláss fyrir 
2 sólarsella og öndun á 
topp, klár í notkun 
Verð 1.990.000 
Tilboð 1.700.000 

 Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 100 
þ km 6 gíra, með öllu 
því helsta sem húsbíll 
þarf að hafa, svefnp-
láss fyrir 2 
Verð 7.490.000. 
Tilboð 6.490.000
Bíllinn er í Keflavík 
Uppl. síma 776 7600
Fiat Ducato 2.3 diesel 

Allir bílarnir eru staðsettir í Keflavík. Upplýsingar í síma 776 7600

Touring Cars ehf, Klettatröð 19, 262 Keflavík (Ásbrú)

gummi@touringcars.eu

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ
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Ég hef lengi haft 
brennandi áhuga 
á því að efla kirkj-

una okkar. Margir af gömlu 
prestunum töluðu um 
nauðsyn þess að glæða 
kristni og kirkjulíf. Við 
þurfum ekki að efast um 
kristna trú en við þurfum 
að hlú alveg sérstaklega 
vel að kirkjulífinu í hverri 
sókn. Í kirkjunni þurfum 
við að vinna saman að því 
að sækja kirkjuna vel og 
styðja safnaðarstarf, boðun 
og helgihald á helgum og 
hátíðum og þá ekki síst 
barna- og æskulýðsstarf 
að ógleymdu gagnmerku 
starfi kvenfélaga og starfi 
margra góðra kóra og org-
anista. Kirkjulíf stendur 
nær okkur en við höldum 
ef við reiknum líka með sálgæslu og 
áfallahjálp sem oftast er starfrækt út 
frá heilbrigðisstofnunum í héraðinu. 
Oft koma prestar sóknarinnar að 
því eða prestar og djáknar með sér-
menntun á sviði klínískrar sálgæslu. 
Í öllu því starfi er unnið út frá trúar-
reynslu og velferð manneskjunnar 
og ekki er spurt um trúfélagsaðild. 
Við erum einfaldlega í sameiginlegri 
vegferð í þessu samfélagi sem mótast 
af kristinni trú og öðrum þáttum í 
menningararfi þjóðarinnar.

Ef kirkjan ætlar að þjóna þessu 
hlutverki sínu áfram þarf hún að 
leggja höfuð áherslu á að efla innra 
starf safnaðanna og þjónustu sína í 

sóknum landsins og á stofnunum eða 
í samstarfi við skóla, heilbrigðisstofn-
anir og félagasamtök. Kirkjan þarf að 
efla starfsmannastefnu sína, vera til 
fyrirmyndar í samskiptum fólks, jafn-
réttismálum og stjórnsýslu. Vekja þarf 
fólk til umhugsunar um loftlagsmál og 
umhverfi sitt út frá velferð manneskj-
unnar og samfélagsins. Félagslegur 
auður kirkjunnar felst í því fólki sem 
er viðriðið þjónustu hennar á hverjum 
stað og í stoðþjónustu kirkjunnar við 
starfið á vettvangi fólksins.

Núna er farið aftur af stað með 
nýja kosningu til vígslubiskups í Skál-
holti og skulum við vona að það takist 
betur til með formsatriðin. Ég trúi því 

að kirkjan vilji gera vel. 
Við viljum öll gera vel. 
Eftir að ég hlaut aftur 
tilnefningu presta og 
djákna í febrúar býð ég 
mig fram til starfa í þágu 
safnaðanna í umdæmi 
vígslubiskups í Skál-
holti. Umdæmið nær 
frá Hafnarprestakallli og 
suður og vestur um land 
allt norður til Stranda og 
vestur til Bolungarvík-
ur. Vesturlandið og allir 
Vestfirðir eru hér með 
og einnig Höfuðborgar-
svæðið og Suðvesturhorn 
landsins. Fólkið sem kýs 
er fólkið í kjörnefndum 
prestakallanna á svæðinu, 
prestar og djáknar og er 
kosið í póstkosningu 9. – 
21. mars.

Það sem heillar mig 
mest við þetta starf eru þau beinu 
tengsl sem gert er ráð fyrir að vígslu-
biskup hafi við hverja sókn. Starfs-
vettvangur hans er að vera í þessum 
tengslum og rækta þau í gegnum 
boðun, helgihald og safnaðarstarf. Ég 
vil vinna með því fólki sem vinnur að 
því að glæða kristni og kirkjulíf. Það 
er vel hægt með því að heimsækja 
söfnuði og setja sig inní aðstæður á 
hverjum stað. Það er hægt með góð-
um tengslum, ráðgjöf og fræðslu. Það 
er hægt með því að vinna að endur-
menntun og öðru sem getur komið 
í veg fyrir þreytu eða kulnun í starfi 
og alltaf má bæta vinnuaðstöðu og 

skipulag á vinnutíma og viðveru. Það 
gefur mikinn kraft ef hægt er að auka 
sjálfboðastarf og styrkja sjálfboðalið-
ana af því að það er bara meira gaman 
þar sem fleiri koma saman að verki. 
Svo þarf að vinna aftur skerðinguna 
á sóknargjöldum því það er rekstrarfé 
safnaðanna á sama hátt og gildir um 
öll trúfélög. 

Ég vil gjarnan fá að vinna að þessu 
með Guðs hjálp og öllum þeim sem 
vilja efla kirkjuna innanfrá og styrkja 
það starf sem nýtur mestrar virðingar 
hjá þjóðinni. Þess vegna gef ég kost á 
mér og kem með mína reynslu sem ég 
lýsi á heimasíðunni KristjánBjörns-

son.is og kem fram með dyggum 
stuðningi konu minnar, Guðrúnar 
Helgu Bjarnadóttur. Ég vil fá að vinna 
að þessu öllu út frá Skálholti og með 
aðsetur þar enda er brýnt að efla þann 
helga stað með guðsþjónustu, fund-
um, fræðsludögum og uppbyggilegri 
samveru, aukinni kynningu og þjón-
ustu við ferðafólk og skólahópa og 
ekki síst með rækt við kyrrðardaga og 
tónlistarlíf. Það er von mín að kirkj-
unni takist vel til.

Sr. Kristján Björnsson
www.kristjánbjörnsson.is

Að glæða kristni og kirkjulíf
sr. Kristján Björnsson:

Sr. Kristján ásamt Guðrúnu Helgu Bjarnadóttur eiginkonu sinni.

 Gamla kirkjan 
í Reykholti.

Framtíðarreikningur Íslandsbanka
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Gjöf sem  
eldist vel
Innlögn á Framtíðarreikning Íslandsbanka er góð gjöf sem 

vex með tímanum. Það er einfalt að leggja inn á reikninginn 

úr heimabanka eða með því að koma við í næsta útibúi. 

Börn á fermingaraldri sem kjósa að ávaxta 30.000 kr. eða 

meira fá 6.000 kr. mótframlag frá Íslandsbanka að auki.

Nánar á islandsbanki.is/framtidarreikningur
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Opið bréf til Katrínar Jakobsdóttur, Bjarna 
Benediktssonar og sigurðar Inga Jóhannssonar
Sæl þið þrjú. Við 

hjón í Fossatúni 
í Borgarfirði, 

Steinar Berg Ísleifsson 
og Ingibjörg Pálsdótt-
ir, höfum nú í tvö ár 
leitað eftir því innan 
stjórnsýslunnar að fá 
umræðu og leiðréttingu 
á lögum sem Sigurð-
ur Ingi lagði fyrir 
Alþingi og þið 
Katrín og Bjarni 
samþykktuð, en 
lögin eru afleiðing 
þess að við unnum 
mál gegn veiðifélagi 
okkar. Okkur mæt-
ir sniðganga og þöggun. 
Hér skrifum við ykkur og 
allt sem við förum fram 
á er að eiga málefnanlegt 
samtal.

Við keyptum jörðina 
Fossatún í Borgarfirði árið 
2001 og urðum þar með 
skyldufélagar í Veiðifélagi Gríms-
ár og Tunguár. Hófum rekstur á ferð-

þjónustufyrirtæki okkar 
árið 2005. Skömmu áður 

ákvað stjórn veiðifélags-
ins að leigja veiðihús 
sitt út þannig að það 
væri sveitahótel utan 
laxveiðitímans. Okk-

ur ábúendum í Fossa-
túni þótti sérkennilegt að 

þurfa vegna skylduaðlildar 
að standa í samkeppni við 
okkur sjálf og verða fyrir 
fjárhagslegum skaða vegna 
svartrar atvinnustarfssemi 
sem stunduð var í skjóli 
veiðifélagsins. Við að-

hyllumst samkeppni en 
hún þarf þá að vera á 

sama grunni fyrir 
alla sem keppa. Að 
lokum ákváðum 
við að láta reyna á 
fyrir dómstólum, 

hvort veiðifélaginu 
væri heimilt að leigja 

veiðihúsið út til hót-
el- og veitingarstarfssemi 

utan veiðitíma. Þann 13. mars 2014 
lá niðurstaða Hæstaréttar fyrir og hún 
var okkur í hag.

Landssamband veiðifélaga hafði 
aðkomu að málinu og skömmu eft-
ir niðurstöðu Hæstaréttar gekk for-
maður þess á fund Sigurðar Inga, 
þáverandi sjávarútvegs- og landbún-
aðarráðherra og fullyrti að niður-
staða Hæstaréttar væri röng. Sigurður 
Ingi fól formanninum að vinna laga-
breytingu sem miðaði að því að heim-
ila hinum dæmda að stunda þá starfs-
semi sem Hæstiréttur hafði meinað 
honum að gera. Hvorki var leitað 
annarra sjónarmiða en þeirra sem for-
maður Landssambandsins hélt fram, 
né gagna aflað eða haft samráð við 
óháða eða andstæða aðila til að ganga 
úr skugga um hvort raunveruleg þörf 
væri á lagabreytingu.

Þann 16. febrúar 2015, eða tæpu 
ári eftir að dómur Hæstaréttar féll, 
lagði Sigurður Ingi fram frumvarp um 
breytingu á lax- og silungsveiðilögun-
um og sagði þá m.a.:

„Unnin hefur verið álitsgerð um 
eðli, réttarstöðu og heimildir veiðifé-
laga fyrir Landsamband veiðifélaga af 
Stefáni Má Stefánssyni, prófessor við 
lagadeild Háskóla Íslands og Eyvindi 
G. Gunnarssyni, dósent við lagadeild 
Háskóla Íslands.“

Þið, Katrín og Bjarni, hélduð 
kannski að umrædd álitsgerð hafi 
verið gerð í tengslum við laga-
breytinguna? Hið rétta er að álits-
gerðin var greidd af og unnin fyrir 
Landsamband veiðifélaga tæpum 5 
árum fyrr og var aðalgagn Veiðifélags 
Grímsár og Tunguár í málaferlum 
okkar. Það hlýtur að vera óeðlilegt í 
lýðræðisríki að fulltrúa dæmds hags-
munaaðila sé falið að stýra lagagerð 
til ógildingar nýgengnum dómi gegn 
honum en útiloka sjónarmið þess sem 
vann málið. Álitsgerðinni var hafnað 
af Hæstarétti og því er órökrétt og allt 
að því galið að gera niðurstöðu hennar 
að lögum.

Til viðbótar sagði Sigðurður Ingi: 
„Forsendur dómsins voru byggðar á 
því m.a. að réttarstaða veiðifélaga væri 
ekki skýrð með skýrum hætti í lögum 
nr. 61/2006 hvað varðar meðferð og 
ráðstöfun eigna veiðifélags [...]“

Trúðuð þið líka þessari rakalausu 
fullyrðingu? Varla, ef þið hefðuð 
kynnt ykkur dóm Hæstaréttar. Þar er 
skýrt kveðið á um að eignarétturinn 
tilheyri aðildarfélögum í hlutfalli við 
arðskrá en ekki félaginu sjálfu og að 
samþykki allra aðildarfélaga þurfi ef 
félagið fer út fyrir lögbundið hlutverk 
sitt. Ekki verður séð að lagasetningin 
hnekki þessu. Til viðbótar virðist 
augljóst að lagabreytingin gengur í 
berhögg við ákvæði félagafrelsis 74. 

greinar stjórnarskrárinnar og forsend-
ur skylduaðildar. Eða teljið þið að 
hægt sé að skylda fólk til að vera í 
félagi sem hefur það að markmiði að 
standa í eignaumsýslu og hámarka 
arðsemi félagsmanna? Hlýtur þátttaka 
í slíku félagi ekki að vera valkvæð?

Eftir að hafa staðið í fjögurra ára 
málarekstri með tiheyrandi kostnaði 
og leiðindum, horft ásamt lögmanni 
okkar, Sigríði Rut Júlíusdóttur, á ná-
grannaerju vaxa og verða að flóknu 
máli og sjá fjölskipaðan dóm Hæsta-
réttar samþykkja rök okkar, vorum við 
reynslunni ríkari. Af hverju, Sigurður 
Ingi, útilokaðir þú sjónarmið og þekk-
ingu okkar við vinnu lagagerðarinnar 
í ráðuneyti þínu þegar þú varst í raun 
að undirbúa lög til höfuðs okkur ábú-
endum í Fossatúni?

Og afhverju samþykktuð þið, Katrín 
og Bjarni, þessi illa ígrunduðu lög 30. 
júní 2015? Réði sannfæring ykkar því 
eða meðvirkni? Þverpólitísk samstaða 
= óábyrg afstaða! Ein af forsendunum 
var t.d. sú að lagabreytingin hefði ekki 
áhrif á ríkissjóð. Það er einfaldlega 
rangt og þú sem fjármálaráðherra þá 
Bjarni, hefðir betur kannað það. Önn-
ur forsenda var að lagasetningin hefði 
aðeins áhrif á veiðifélög. Það er firra. 
Spyrjið Samtök ferðaþjónustunnar! 
Við hjón höfum og liðið fyrir þetta fjár-
hagslega og félagslega.

Í nafni upplýsingar, gegnsæis og 
réttlætis höfum við sett upp heima-
síðu www.sveitasaga.com þar sem 
sagan öll er sögð og farið er ofan í 
fyrirliggjandi gögn og þau birt. Þar 
afhjúpast að kerfisræði, þjónkun 
og þekkingarskortur réði ferðinni í 
stjórnsýslunni og við lagasetninguna. 

Hvað er til ráða ef Alþingi setur 
ólög?

Steinar Berg Ísleifsson, 
ferðaþjónustubóndi í 

Fossatúni í Borgarfirði.

„Í nafni  
upplýsingar, 

gegnsæis og  
réttlætis höfum við 
sett upp heimasíðu 
sveitasaga.com

steinar Berg Ísleifsson

Steinar Berg og Ingibjörg Pálsdóttir heima í Fossatúni ásamt barnabarni þeirra. 
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Auglýsingar: 
Sími 578 1190 og 
auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 
Sími 864 5585 og 
magnushafsteins@simnet.is

2. tölublað
7. árgangur

Dró úr gróða 
útvegsins
LANDIÐ:

Hagnaður sjávarútvegsfyrir-
tækja fyrir afskriftir, fjár-
magnskostnað og tekjuskatt 

(verg hlutdeild fjármagns, EBITDA) 
sem hlutfall 
af heildartekj-
um sjávarút-
vegs lækkaði 
milli áranna 
2015 og 2016. 
Í fiskveiðum 
og -vinnslu 
lækkaði hlut-
fallið (án milli-
viðskipta) úr 
27,3% í 25,4%, 
lækkaði í fisk-
veiðum úr 
26,1% árið 
2015 í 24,2% 
af tekjum árið 2016 og í fiskvinnslu úr 
13,5% í 11,9%.

Hreinn hagnaður (EBT) í sjávar-
útvegi, samkvæmt árgreiðsluaðferð, 
nam 14,4% árið 2016 samanborið 
við 17,8% árið áður. Í fjárhæðum 
nam hagnaðurinn 31,7 milljörðum 
króna eftir að gjaldfærð hefur verið 
árgreiðsla að fjárhæð 24,3 milljarðar. 
Sé miðað við hefðbundna uppgjörs-
aðferð er niðurstaðan 24% hagnaður 
2016 eða 52,8 milljarður, samanborið 
við 18,7% hagnað árið 2015. 

Samkvæmt efnahagsreikningi 
voru heildareignir sjávarútvegs í árs-
lok 2016 tæpir 621 milljarður króna, 
heildarskuldir tæpir 360 milljarðar og 
eigið fé rúmir 262 milljarðar.

Verð sjávarafurða á erlendum 
mörkuðum í íslenskum krónum lækk-
aði um 6,4% frá fyrra ári og verð á olíu 
lækkaði að meðaltali um 16,9% á milli 
ára. Gengi dollarans veiktist um 8,5% 
og gengi evrunnar um 8,7% á milli 
ára. Útflutningsverðmæti sjávarútvegs 
í heild dróst saman um 12,2%, og nam 
tæpum 232 milljörðum króna á árinu 
2016, verð á útflutningsvörum í sjáv-
arútvegi lækkaði um 9,8% og magn 
útfluttra sjávarafurða dróst saman um 
2,7%. Um 7900 manns starfaði við 
sjávarútveg í heild árið 2016 sem er 
um 4,2% af vinnuafli á Íslandi. Veiði-
gjald útgerðarinnar lækkaði úr 7,7 
milljörðum fiskveiðiárið 2014/2015 í 
6,9 milljarða fiskveiðiárið 2015/2016.

Þetta er meðal þess sem kemur 
fram í nýjum Hagtíðindum um hag 
veiða og vinnslu. Nánar má lesa um 
þetta á vef Hagstofu Íslands. 

VERTU LAUS VIÐ
LIÐVERKI

www.artasan.is

Nýr miði!

Ef plastnotkun þróast áfram eins og hún er í dag þá er því spáð að árið
2050 verði jafnmikið af plasti og fiski í höfunum í kílóum talið. Leggðu þitt
af mörkum og tryggðu að allar drykkjarumbúðir á þínu heimili skili sér
í Endurvinnsluna. Þannig leggur þú þitt af mörkum og færð greitt fyrir það!

Skarskólpi 
Kippis Kippus

Djúpsjávar lufsi
Maritima Polyurethane

Slorsíli 
Úrgangus Óþolandis

Sóðabikkja
Mengunis Majoris

Spuri 
Flaskus Flaskus

Lúði
Plastysis 
Aukreitis

Norðursjávar Kóli
Atlantic Cola

Plastbítur
Virus Plastikus

Ískóli
Plastus Vesenis

Maghnútur
Sodapop Virus

FLÖSKUR
í íslensku sjávarríki

Marine bottles of Iceland | Flaschen im isländischen Meer

Viltu auglýsa í vesturlandi?
auglýsingasíminn er 578 1190


