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Hótanir
um lögsókn
L

ögmaður iðnfyrirtækisins Skaginn3X
hefur sent fjórum íbúum og húseigendum á Akranesi bréf þess efnis
að þeim verði stefnt dragi þeir ekki til baka
fullyrðingar sínar um stærð landfyllingar sem

Fregnir af
prestum

gerð var á Grenjum við Krókalón á Akranesi
2012. Nú eru uppi hugmyndir um að bæta
enn frekar við þessa landfyllingu út í Krókalónið. Fjórmenningarnir segjast hvergi ætla að
hvika í málinu. Vesturland birtir nú yfirlýsingu

FRAMBOÐSLISTAR
Á VESTURLANDI

Ljósm. Friðþjófur Helgason.

Kristín Ingólfsdóttir

þeirra þess efnis. Loftmyndin sýnir athafnasvæði Skagans3X á Akranesi. Nýja uppfyllingin kæmi til viðbótar við grjótgarðinn og
uppfyllinguna fyrir miðri mynd en það eru
framkvæmdirnar frá 2012. Sjá bls. 2 og 10.

Game of
Thrones

Sverrir Einarsson

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.
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Fjórmenningum hótað lögsóknum
vegna fullyrðinga um landfyllingu
AKRANES:
uðmundur Páll Jónsson, Jóhann Ársælsson, Jónas Ottósson og Sveinn Kristinsson
standa nú frammi fyrir því að verða
dregnir fyrir rétt vegna fullyrðinga
sinna um uppfyllingaframkvæmdir í
Krókalóni á Akranesi. Það er lögmaður iðfyrirtækisins Skaginn3X sem hefur sent þeim bréf þess efnis.
Þeir Jónas, Guðmundur Páll, Jóhann og Sveinn eru allir húseigendur við Krókalón. Fjórmenningarnir
skiluðu inn sameiginlegri greinargerð
sem voru þeirra ábendingar vegna
auglýsingar
Akranesbæjar
um
breytingu á aðalskipulagi Akraness.
Sú breyting snýst um það að leyft verði
að gera 12 til 13 þúsund fermetra uppfyllingu í Krókalóni á Akranesi svo
iðnfyrirtækið Skaginn3X geti stækkað
byggingar sínar um fjögur þúsund fermetra. Í auglýsingu Akraneskaupstaðar var þess einmitt farið á leit að íbúar
skiluðu inn áliti sínu á fyrirhuguðum
framkvæmdum.
Þrír þeirra, það er Jóhann Ársælsson, Guðmundur Páll Jónsson
og Sveinn Kristinsson, tóku síðan til
máls á afar fjölmennum kynningarfundi sem Akranesbær hélt um framkvæmdaáform í Krókalóni og Akra-

G

Sveinn Kristinsson fyrrum bæjarfulltrúi á
Akranesi til margra ára og einn fjórmenninganna kynnir athugasemdir þeirra á
fundinum í Grundarskóla 2. maí sl.

Áform um uppfyllingu í Krókalóni eru mjög til umræðu á Akranesi þessa dagana. Mikið fjölmenni mætti á kynningarfundinn um
málið sem haldinn var í Grundarskókla miðvikudaginn 2. maí sl. Vesturland hefur áður fjallað um málið í 4. og 5. tbl. 2018, sjá fotspor.is.

neshöfn í Grundarskóla 2. maí. Þar
töluðu þeir efnislega um andmæli sín
gegn framkvæmdum í Krókalóni sem
komið höfðu fram í umsögninni um
skipulagið.

NÝ TÆKNI LOFT Í LOFT

Nokkru síðar barst þeim öllum í
hendur bréf frá lögmanni Skaginn3X.
„Meginefni þessa bréfs snýr að því að
ef við drögum ekki til baka orð okkar um stærð fyllingarinnar sem gerð

var 2012 í Krókalóni þá verði okkur
öllum stefnt,“ segir Guðmundur Páll
Jónsson. Lögmaður Skagans3X telur
að fullyrðingar þeirra séu rangar og
þær hafi skaðað orðspor fyrirtækisins.

Fjórmenningunum beri að draga þær
til baka og biðjast afsökunar.
Guðmundur Páll Jónsson segir að þeir fjórmenningar muni nú
hafa samband við sína lögmenn. Þeir
hyggjast hvergi ætla að hvika frá fyrri
fullyrðingum sínum um að uppfyllingin 2012 hafi orðið miklu stærri en
upphaflega var leyft að hún yrði.
Sjá nánar yfirlýsingu fjórmenninganna sem birt er á síðu 10 í þessu blaði.

Norska húsið í
Stykkishólmi.

Daikin Siesta N35 0,8-6,7kW
Allt að 160m2
Fullt verð: 299.900.Tilboð: 199.900.Daikin S25 1,3-4,7kW
Allt að 80m2
Fullt verð: 199.000.Tilboð: 149.000.Kynningar tilboð frá Daikin og erum við að
safna í sendingu á þessu tilboðsverði.

Framtak-Blossi er umboðsaðili
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi
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

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

|

blossi@blossi.is

Margt framundan í Norska húsinu
STYKKISHÓLMUR:
umarstarfsemi Norska hússinsByggðasafns Snæfellinga og
Hnappdæla hófst 12. maí síðastliðinn. Sumarsýning safnsins mun
síðan opna 2. júní. Sýningin mun fjalla
um endurgerðin á Norska húsinu sem
stendur í hjarta Stykkishólms og er
mikil bæjarprýði.

kvæði byggðarsafnsnefndar. Ljóst var
að mikið verk væri fyrir höndum.
Þetta sama ár hafði nefndin samband við Þór Magnússon þáverandi
þjóðminjavörð og óskaði eftir leiðbeinslu og liðsinnis. Í framhaldi fól
hann Herði Ágústsyni arkitekt að hafa
umsjón með verkinu.

Merkilegt hús

Á seinni árum var það Jon Nordsteien
arkitekt sem hafði yfirumsjón með
endurbótum á húsinu.
Saga endurbótana nær til upphafs
21. aldar. „Á sýningunni verður meðal
annars fjallað um framkvæmdirnar á
húsinu sem bræðurnir Lárus- og Jón
Svanur Péturssynir sáu um. Þar verður varpað ljósi á hvernig vinnan við
endurgerð þess varð að nokkurs kon-

S

Norska húsið í Stykkishólmi var byggt
árið 1832 af Árna Thorlacius kaupmanni.
Það á sér langa og merkilega sögu.
Árið 1970 ákvað Sýslunefnd Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu að festa
kaup á húsinu með það fyrir augum
að færa það til upprunalegs horfs og
koma þar upp byggðasafni sýslunnar.
Þetta mun hafa verið gert af frum-

Fyrirmynd í varðveislu

ar fyrirmynd fyrir önnur hús er gera
skyldi upp í framtíðinni. Hafa verður í
huga að á þessum árum var húsvernd
fremur nýtt hugtak í hugum fólks,“
segir Hjördís Pálsdóttir safnstjóri í
Norska húsinu.

Skotthúfan haldin í sumar

Í byrjun júní mun verða þjóðbúningafræðsla á safninu sem undanfari fyrir
þjóðbúningahátíðina Skotthúfan sem
haldin verður 30. júní.
Sérfræðingar í þjóðbúningasaumi
verða á staðnum til ráðgjafar og ráðleggingar. Á þjóðbúningahátíðinni
sjálfri er gestum í þjóðbúning boðið í
kaffi og pönnukökur í stofum Norska
hússins, haldnir verða tónleikar í
gömlu kirkjunni sem og fyrirlestur
tengdur íslensku þjóðbúningunum.

UPPLIFÐU KJARNA ÍSLENSKRAR NÁTTÚRU
Krauma eru náttúrulaugar sem innihalda tært vatn, beint úr Deildartunguhver sem kælt er
með vatni undan öxlum Oks, minnsta jökuls Íslands.
Krauma býður upp á fimm heitar laugar, kaldan
pott, tvö gufuböð og hvíldarherbergi þar sem hægt
er að slaka á í legubekkjum við snarkið í arineldi.

Borgarnes

Reykjavík

Njóttu ljúffengra veitinga á veitingastað Krauma, þar sem
lögð er áhersla á ferskt íslenskt hráefni úr héraði.
Krauma er staðsett hjá Deildartunguhver, 320
Reykholt. Krauma er í 97 km fjarlægð frá Reykjavík.

Þingvellir

+354 555 6066
www.krauma.is
Deildartunguhver, 320 Reykholt
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leiðari

Sveitarstjórnarkosningar

L

andsmenn ganga til kjörfunda á laugardaginn. Í þetta sinn er
kosið til sveitarstjórna. Vonandi verður kjörsókn góð og betri en
hún hefur verið síðustu tvö skiptin sem þessar kosningar voru
haldnar.
Hagstofan birti á dögunum samantekt
um sveitarstjórnarkosningar á fullveldistímanum. Þar kemur fram að kjörsókn á landsvísu hafi lengst af verið um það bil rúm 80 til
tæp 90 prósent á árabilinu 1974 til aldamóta.
Eftir 2002 fór að halla undan fæti. Dræmust
var hún síðast þegar kosið var 2014 – aðeins
66,5 prósent. Þetta var sennilega Íslandsmet
í lélegri kjörsókn. Þessari þróun verðum við
að snúa.
Léleg þátttaka í kosningum er grafalvarlegt mál. Sveitastjórnastigið skiptir mjög
miklu máli í stjórnsýslu lýðveldisins.
Ákvarðanir þar snerta fólk með beinum hætti. Frjálsar kosningar gegna
þar lykilhlutverki. Þar gefst borgurunum færi á að kveða upp úrskurð
sinn um það hvernig þeim þyki hafa tekist til við stjórnun sveitarfélaganna síðustu fjögur árin. Kjósendur geta eftir atvikum falið nýju fólki og
nýjum flokkum umboð sitt, eða sýnt þeim sem stjórnað hafa endurnýjað
traust. Mikilvægt er að kjörnir fulltrúar fái skýrt umboð.
Mætum sem flest á kjörstaði og kjósum.
Magnús Þór Hafsteinsson

Skipuð
DómkirkjuNýr vígslubiskup prestur
Sr. Kristján
Björnsson
nýkjörinn vígslubiskup ásamt
Guðrúnu Helgu
Bjarnadóttur
eiginkonu sinni.

VESTURLAND:
éra Kristján Björnsson verður
næsti vígslubiskup í Skálholtsumdæmi en undir það heyrir
útbreiðslusvæði blaðsins Vesturlands.
Talningu kjörstjórnar í kjöri
til vígslubiskups þar lauk í síðustu
viku. Undir Skálholtsumdæmi heyra
Suðurprófastsdæmi, Kjalarnessprófastsdæmi, Reykjavíkurprófastsdæmi
Reykjavíkurprófastsdæmi
eystra,

S

vestra, Vesturlandsprófastsdæmi og
Vestfjarðaprófastsdæmi. Kosið var
milli tveggja frambjóðenda, sr. Eiríks
Jóhannssonar og sr. Kristjáns Björnssonar. Á kjörskrá voru 939 manns.
Kosningaþátttaka var um 73%. Alls
greiddu 682 atkvæði þar af voru sjö
seðlar auðir og þrír ógildir. Úrslit urðu
þannig að sr. Eiríkur Jóhannsson hlaut
301 atkvæði eða 44% og sr. Kristján
Björnsson hlaut 371 atkvæði eða 54 %.

BORGARFJÖRÐUR/REYKJAVÍK:
éra Elínborg Sturludóttir sem þjónað hefur mörg
undanfarin ár sem sóknarprestur í Stafholtsprestakalli í
Borgarfirði, hefur verið kjörin
prestur við Dómkirkjuna í Reykjavík. Elínborg hefur þjónað tíu ár í
Borgarfirði en var þar áður í fimm
ár prestur í Grundarfirði.

S

Vígsluvottar í Dómkirkjuni voru sr. Auður Eir Vilhjálmsdóttir, sr. Oddur Bjarni Þorkelsson, sr. Ólafur Jóhann Borgþórsson, sr. Sigurður Jónsson, sr. Sveinn Valgeirsson
Dómkirkjuprestur og sr. Þorbjörn Hlynur Árnason prófastur sem lýsir vígslu.

Nýr prestur vígður til
Staðarstaðarprestakalls
REYKJAVÍK/SNÆFELLSNES:
rnaldur Máni Finnsson hefur verið skipaður í embætti sóknarprests Staðarstaðarprestakalls
í
Vesturlandsprófastsdæmi.
Fimm umsækjendur sóttu um
embættið, tveir drógu umsókn
sína til baka. Umsóknarfrestur
rann út 19. febrúar sl. Biskup Íslands skipar í embættið
í samræmi við niðurstöðu
kjörnefndar prestakallsins.
Nú annan dag hvítasunnu, mánudaginn 21. maí, vígði biskup Íslands,
frú Agnes M. Sigurðardóttir, svo þá
Arnald Mána og Kristján Arason til
prestþjónustu við athöfn í Dómkirkjunni í Reykjavík. Kristján verður nýr
sóknarprestur í Patreksfjarðarpresta-
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Forsíða nýjasta
tölublaðs Austurlands sem er jafnframt það síðasta
sem Arnaldur Máni
ritstýrir. Skoða má
blaðið á vefnum
fotspor.is.

kall í Vestfjarðarprófastsdæmi.
Arnaldur Máni
er Austfirðingur og var síðast ritstjóri
blaðsins Austurland, sem er systurblað Vesturlands, en bæði blöðin eru
gefin út af fyrirtækinu Fótspor. Arnaldur stefnir nú á að flytja að Staðarstað
með fjölskyldu sinni.

6. tölublað, 7. árgangur
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.

TOYOTA

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 87978 03/18

SJÁLFHLAÐANDI HYBRID

Verð frá:
C-HR – 3.940.000 kr.
C-HR Hybrid – 4.590.000 kr.
Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Í fullkomnu flæði

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

3+2 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

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 og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.
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Háskóli í fararbroddi fjarnáms
BIFRÖST:
áskólinn á Bifröst er í fararbroddi í fjarnámi og hentar
því nemendum sama hvar
á lífsleiðinni þeir eru. Fyrirkomulag
kennslunnar er slíkt að að nemendur
geta stundað nám sitt óháð búsetu og
á eigin forsendum og hraða sem gerir
það tilvalið samhliða vinnu.
Nemendur sækja sér fyrirlestra og
mæta síðan reglulega á vinnuhelgar á
Bifröst. Þar styrkja nemendur böndin
og geta sótt frekari aðstoð og leiðbeiningar frá kennara. Í allri kennslu við
Háskólann á Bifröst er lögð áhersla
á hagnýt verkefni sem unnin eru í
hópum. Þannig fá nemendur raunhæfa mynd af því starfi sem þeirra
bíður að námi loknu. Eins er tenging
við atvinnulífið sterk enda kennarar
háskólans margir hverjir þekktir og
ráðandi á sínu sviði í atvinnulífinu. Þá
er starfs- og skiptinám öflugt og færir
nemendum bæði víðari og raunhæfa
sýn á námið.

H

Viðskiptadeild

Viðskiptadeild Háskólans á Bifröst er
elsta deild skólans og er þar í boði BS
nám í viðskiptafræði með fjölbreyttum áherslum.

Í haust verður í fyrsta sinn í boði
BS nám í viðskiptafræði með áherslu
á viðskiptagreind. Tækni á borð við
gervigreind og sjálfvirkni verður sífellt
meira áberandi í hinum síbreytilega
heimi viðskipta. Þurfa stjórnendur
því í æ ríkari mæli að hafa þekkingu á
slíkri tækni og möguleikum hennar og
er í náminu lögð áhersla á virkni hinna
ýmsu tegunda hugbúnaðar og notagildi hans.

Góður húsakostur og mikil
náttúrufegðurð er á Bifröst.

Fjölbreytt námsúrval

Við félagsvísinda- og lagadeild er í
boði BA nám í heimspeki, hagfræði og
stjórnmálafræði (HHS), BA í miðlun
og almannatengslum og BS í viðskiptalögfræði.
Nám í HHS er eina sinnar tegundar
hérlendis og er uppsett að erlendri fyrirmynd. Það er sérlega vel þekkt í Bretlandi þar sem margir forsætisráðherrar
hafa lokið slíkri gráðu. Námið er þó alls
ekki bundið þeim sem hyggja á stjórnmálastarf heldur hafa margir útskrifaðir nemendur hérlendis skapað sér
starfsframa í fjölmiðlum, innan stjórnsýslunnar og hjá alþjóðafyrirtækjum.
BA nám í miðlun og almannatengslum er ný tegund af námi hér á
landi sem miðar að því að búa nem-

endur undir þátttöku á vinnumarkaði
sem gerir æ ríkari kröfur um þekkingu og fagleg vinnubrögð er lúta að
samskiptum við fjölmiðla, fyrirtæki,
einstaklinga og stofnanir.
BS nám í viðskiptalögfræði er

einstakt nám þar sem fléttast saman
tvær hagnýtar námsgreinar. Úr verður
fjölbreytt og krefjandi grunnnám sem
nýtist einkar vel í nútíma atvinnulífi.
Megináhersla er lögð á kjarnagreinar
lögfræðinnar en jafnframt þær grein-

ar viðskiptafræðinnar sem tengjast
rekstri, upplýsingatækni og fjármálum.
Umsóknarfrestur um BA og BS
nám við Háskólann á Bifröst er til 15.
júní og má nálgast allar helstu umsóknir á www.bifrost.is.

Fimmtungs
fækkun báta á
strandveiðum
milli ára
LANDIÐ:
ð loknum 9 dögum á strandveiðum var heildarafaflinn
orðinn 1.003 tonn föstudaginn 18. maí sl. Þetta var fimmtungi minna en á sama tíma í fyrra.
Þetta kemur fram í yfirliti á heimasíðu Landssambands smábátaeigenda
(smabatar.is).
Að sama skapi eru nú færri bátar
á veiðum. Í heildina yfir landið eru
það 352 bátar sem landað hafa afla á
móti 435 á sama tíma í fyrra. Það er
rétt tæplega 20 prósenta fækkun báta
á milli ára. Talið er að lág fiskverð á
strandveiðum í fyrrasumar sé mikilvæg ástæða þess að bátum hefur fækkað svo mjög milli ára.
Fækkun báta og minni afli er sláandi á svæði B. Aflinn þar í lok síð-

A

ustu viku (99 tonn) var innan við 40
prósent af því sem komið var á land
í fyrra.
Á svæði D (en Faxaflóasvæðið að
Eyja- og Miklaholtshreppi er hluti
af því) er hins vegar betri þátttaka í
veiðunum. Þar voru 90 bátar byrjaðir í
síðustu viku á móti 85 í fyrra.
Á svæði A sem er Snæfellsnes,
Breiðafjörður og Vestfirðir, er verulegur samdráttur milli ára. Þar höfðu 162
bátar landað í síðustu viku en voru
191 í fyrra. Fækkun báta er þannig 15
prósent. Aflinn þar í fyrra var orðinn
633 tonn en var 553 nú.
Samkvæmt útgefinni reglugerð um
strandveiðar er viðmiðunarafli 10.200
tonn. Heildaraflinn sem kominn var á
land í lok síðustu viku var því rétt innan við 10 prósent.

Þú getur stólað á okkur

Íslensk hágæða framleiðsla

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Eldhússtóll

Stacco

Lúdó

Rondó

Eldhússtólinn sígildi fæst í mörgum litum. Hægt
er að fá grindina krómaða eða litaða og áklæði er
til í fjölbreyttu litaúrvali.
Góð hönnun stenst tímans tönn og er sívinsæl.

Stacco er staﬂanlegur fjölnota stóll sem hentar
við öll tækifæri. Auðvelt er að ﬂytja hann milli
rýma á þartilgerðum vögnum sem Stáliðjan
framleiðir. Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu
litaúrvali.

Lúdo er þægilegur og meðfærilegur og hentar
jafnt við eldhúsborðið heima og á vinnustað.
Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu litaúrvali.

Þægilegur og léttur stóll við kaffiborðið eða
eldhúsborðið. Hann hentar vel í eldhúsið heima
hjá þér og jafnframt í fundarherbergið á
vinnustaðnum. Rondó er með standard setu og
grindin er úr krómi. Fjölbreytt litaúrval.

Verð 27.900 kr.

Verð 31.100 kr.

Eldhúsborð
Með föstum T-fótum úr krómi. Við bjóðum upp á
borðplötur í nokkrum litum.

Borðplata

Verð 26.900 kr.

Verð 25.900 kr.

Vönduð íslensk framleiðsla síðan 1959. Stáliðjan er gamalgróið
íslenskt fyrirtæki sem framleiðir vandaða vöru fyrir heimilið og
vinnustaðinn.

Verð 18.375 kr.
T borðfætur undir borð

Verð 24.125 kr.
(parið)

Samtals

Verð 42.500 kr.
Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is

Kynntu þér námsleiðir Háskólans á Bifröst og
aðstöðu nemenda í einstöku og fjölskylduvænu
háskólaþorpi.

Kíktu í heimsókn
Nemendur bjóða gestum í gönguferðir um
þorpið þar sem skoðaðar verða íbúðir og aðstaða
á svæðinu m.a. líkamsræktarstöðin, bókasafnið,
aðstaða nemendafélagsins og leikskólinn.

Fjölbreytt skemmtun fyrir alla
Í tilefni afmælishátíðar háskólans verður dagurinn
einkar veglegur að þessu sinni en um verður að
ræða fjölskylduskemmtun með skemmtilegum uppákomum og afþreyingu fyrir börnin. Í boði verða
hoppukastalar, andlitsmálning, blöðrudýr,
leikhópurinn Lotta, hestar, kanínur og margt fleira.
Síðast en ekki síst mun svo Sirkus Íslands vera á
vappinu meðal hátíðargesta. Boðið verður upp á
alvöru rjómavöfflur í hátíðarsal skólans á vegum
Kvenfélags Stafholtstungna.

Dagskrá námskynninga
14:15 og 15:15 Háskólagátt

Opinn dagur á Bifröst
Velkomin á Bifröst 2. júní kl. 14:00 - 17:00
Nánari upplýsingar á bifrost.is

14:15 og 15:15 Viðskiptadeild
14:45 og 15:45 Félagsvísinda- og lagadeild
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Framboðslistar við sveita

Blaðið Vesturland birtir hér í heild fulla
framboðslista við sveitarstjórnarkosningarnar laugardaginn 26. maí í sveitarfélögum á útbreiðslusvæði blaðsins. Listar eru
alls staðar boðnir fram nema í Dalabyggð,
Helgafellssveit, Eyja- og Miklaholtshreppi,
Skorradalshreppi og Kjósarhreppi. Í þessum
sveitarfélögum verður persónukjör. Listar
í Reykjavíkurborg, sem Kjalarnes tilheyrir,
eru ekki birtir. Plássið leyfir ekki slíkt, enda
hafa alls 17 listar boðið fram þar. Vesturland
hvetur fólk til að mæta á kjörstað og óskar
lesendum gleðilegs kjördags.

5 Guðjón Viðar Guðjónsson, Jörundarholt 22, rafvirki
6 Ása Katrín Bjarnadóttir, Sandabraut 6, háskólanemi
7 Guðríður Sigurjónsdóttir, Garðabraut 7, leikskólakennari
8 Uchechukwu Michael Eze, Vesturgata 70, verkamaður
9 Björn Guðmundsson, Garðabraut 6, húsasmiður
10 Margrét Helga Ísaksen, Hagaflöt 11, háskólanemi
11 Pétur Ingi Jónsson, Háholt 30, lífeindafræðingur
12 Ragnheiður Stefánsdóttir, Viðjuskógar 9, sjúkraliði
13 Guðríður Haraldsdóttir, Jaðarsbraut 41, prófarkalesari
14 Ívar Orri Kristjánsson, Holtsflöt 6, tómstunda- og félagsmálafr.
15 Gunnhildur Björnsdóttir, Ásabraut 2, grunnskólakennari
16 Guðmundur Þór Valsson, Hagaflöt 8, mælingaverkfr.
17 Þráinn Ólafsson, Grenigrund 42 , slökkviliðsstjóri
18 Ingibjörg Valdimarsdóttir, Hólmaflöt 1, bæjarfulltrúi

3 Guðmundur Freyr Kristbergsson, Háafell, ferðaþjónustubóndi
4 Friðrik Aspelund, Túngata 26, skógfræðingur og leiðsögumaður
5 Brynja Þorsteinsdóttir, Gunnlaugsgata 6, leiðbeinandi á leikskóla
6 Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir, Kleppjárnsreykir, líffræðingur og kennari
7 Stefán Ingi Ólafsson, Kvíaholt 19, rafvirki og veiðimaður
8 Ása Erlingsdóttir, Laufskálar 2, grunnskólakennari
9 Rúnar Gíslason, Brákarbraut 4, lögreglumaður
10 Unnur Jónsdóttir, Lundur, íþróttafræðingur
11 Flemming Jessen, Sóltún 11, fv. skólastjóri
12 Eyrún Baldursdóttir, Borgarbraut 37, hjúkrunarfræðinemi
13 Sigurður Helgason, Hraunholt, eldri borgari og fv. bóndi
14 Hildur Traustadóttir, Arnarflöt 9, framkvæmdastjóri
15 Kristberg Jónsson, Litla-Holt, fv. verslunarmaður
16 Bjarki Þór Grönfeldt, Brekka, sálfræðinemi
17 Vigdís Kristjánsdóttir, Borgarbraut 18, eftirlaunaþegi
18 Guðbrandur Brynjúlfsson, Brúarland 2, bóndi

Borgarbyggð

Akraneskaupstaður

Framsókn og frjálsir á Akranesi – B:
1 Elsa Lára Arnardóttir, Eikarskógar 4, skrifstofustjóri
2 Ragnar Baldvin Sæmundsson, Hagaflöt 10, verslunarmaður
3 Liv Aase Skarstad, Vesturgata 113b, húsmóðir
4 Karítas Jónsdóttir, Steinsstaðaflöt 27, verkefnastjóri
5 Ole Jakob Volden, Suðurgata 20, húsasmiður
6 Helga Kristín Björgólfsdóttir, Víðigrund 15, grunnskólakennari
7 Alma Dögg Sigurvinsdóttir, Kirkjubraut 22, BA í stjórnmálafræði
8 Ellert Jón Björnsson, Garðabraut 9, viðskiptastjóri
9 Hilmar Sigvaldason, Tindaflöt 1, ferðamálafrömuður
10 Anna Þóra Þorgilsdóttir, Beykiskógar 2, hjúkrunarfræðingur
11 Olga Katrín Davíðsdóttir Skarstad, Vesturgata 113b, nemi
12 Þröstur Karlsson, Brekkubraut 22, sjómaður
13 Sigurður Oddsson, Stillholt 17, vélvirkjanemi
14 Maren Rós Steinþórsdóttir, Hólmaflöt 10, verslunarmaður
15 Axel Guðni Sigurðsson, Jörundarholt 119, rafvirki
16 Guðmundur Páll Jónsson, Krókatún 18, forstöðumaður
17 Björk Elfa Jónasdóttir, Skógarflöt 4, hjúkrunarfræðingur
18 Ingibjörg Pálmadóttir, Vesturgata 32, hjúkrunarfræðingur og fv.
ráðherra
Sjálfstæðisflokkurinn – D:
1 Rakel Óskarsdóttir, Ásabraut 23, verslunarmaður
2 Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Jörundarholt 31, fjármálastjóri
3 Einar Brandsson, Vesturgata 123, tæknifræðingur
4 Ólafur Guðmundur Adolfsson, Hjarðarholt 1, lyfsali
5 Þórður Guðjónsson, Furugrund 18, framkvæmdastjóri
6 Kristjana Helga Ólafsdóttir, Grenigrund 13, viðskiptafræðingur
7 Stefán Þór Þórðarson, Vogabraut 3, bifreiðastjóri
8 Aldís Ylfa Heimisdóttir, Jörundarholt 142, nemi
9 Carl Jóhann Granz, Jörundarholt 126, vaktmaður
10 Ester Björk Magnúsdóttir, Garðabraut 3 , viðburðastjóri
11 Ingþór Bergmann Þórhallsson, Vallholt 13, verslunarstjóri
12 Rúna Björg Sigurðardóttir, Brekkubraut 8, styrktarþjálfari
13 Guðmundur Brynjar Júlíusson, Suðurgata 71, nemi/verkamaður
14 Ólöf Linda Ólafsdóttir, Baugalundur 22 , skrifstofustjóri
15 Daníel Þór Heimisson, Jörundarholt 40, nemi
16 Ólafur Grétar Ólafsson, Reynigrund 37, fv. skrifstofumaður
17 Eiríkur Jónsson, Bjarkargrund 7 , sjómaður
18 Sigríður Indriðadóttir, Lerkigrund 6, framkvæmdastjóri
Miðflokkurinn – M:
1 Helga Kristín Haug Jónsdóttir, Leynisbraut 11, vélsmiður
2 Rúnar Ólason, Garðabraut 22, framkvæmdastjóri
3 Steinþór Árnason, Einigrund 8, veitingamaður
4 Hörður Svavarsson, Espigrund 7, rafvirkjameistari
5 Kolbrún Líndal Guðjónsdóttir, Skagabraut 24, innkaupastjóri
6 Íris Baldvinsdóttir, Vesturgata 157, kennari
7 Lárus Jóhann Guðjónsson, Stekkjarholt 3, málari
8 Krystyna Jabluszewska, Suðurgata 52, fiskverkakona
9 Gunnar þór Gunnarsson, Reynigrund 28, framkvæmdastjóri
10 Hallbjörn Líndal Viktorsson, Höfðabraut 16, rafvirki
11 Ásgeir Einarsson, Skarðsbraut 5, kafari/bílstjóri
12 Sævar Sigurðsson, Vallarbraut 13, starfsmaður NA
13 Örn Már Guðjónsson, Suðurgata 26, bakari
14 Jón Andri Björnsson, Tindaflöt 6, verslunarmaður
15 Gunnar Þór Heiðarsson, Háholt 10, hafnarverndarfulltrúi
16 Oddur Gíslason, Smáraflöt 20, sjómaður
17 Bergþór Ólason, Bjarkargrund 24, alþingismaður
Samfylkingin – S:
1 Valgarður Lyngdal Jónsson, Vallholt 13, bæjarfulltrúi
2 Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir, Sandabraut 12, héraðsskjalavörður
3 Bára Daðadóttir, Jörundaholt 15, félagsráðgjafi
4 Kristinn Hallur Sveinsson, Holtsflöt 7, landfræðingur

Framsóknarflokkur – B:
1 Guðveig Anna Eyglóardóttir, Þórólfsgata 17a,
sveitarstjórnarfulltrúi og hótelstjóri
2 Davíð Sigurðsson, Miðgarður, framkvæmdastjóri og bóndi
3 Finnbogi Leifsson, Hítardal, sveitarstjórnarfulltrúi og bóndi
4 Sigrún Sjöfn Ámundadóttir, Hrafnaklettur 8, lögreglumaður og
körfuboltakona
5 Orri Jónsson, Lundur, verkfræðingur
6 Sigrún Ólafsdóttir, Hallkelsstaðahlíð, bóndi og tamningamaður
7 Einar Guðmann Örnólfsson, Sigmundarstaðir, sauðfjárbóndi
8 Kristín Erla Guðmundsdóttir, Arnarklettur 6, húsmóðir og húsvörður
9 Sigrún Ásta Brynjarsdóttir, Borgarbraut 2, nemi
10 Hjalti Rósinkrans Benediktsson, Borgarbraut 18,
umsónarmaður kennslukerfa
11 Pavle Estrajher, Stöðulsholt 14, náttúrufræðingur
12 Sigurbjörg Kristmundsdóttir, Stekkjarholt 6, viðskiptafræðingur
13 Jóhanna María Sigmundsdóttir, Mið-Garðar, fyrrv. alþingismaður
14 Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Bakkakot 1, nemi
15 Þorbjörg Þórðardóttir, Brákarsund 7, eldri borgari
16 Höskuldur Kolbeinsson, Stóri-Ás, bóndi og húsasmiður
17 Sveinn Hallgrímsson, Vatnshamrar, bóndi eldri borgari
18 Jón G. Guðbjörnsson, Lindarhvoll, bóndi eldri borgari
Sjálfstæðisflokkur – D:
1 Lilja Björg Ágústsdóttir, Signýjarstaðir 2, lögfræðingur
2 Silja Eyrún Steingrímsdóttir, Helgugata 9, skrifstofustjóri
3 Sigurður Guðmundsson, Lóuflöt 8, framkvæmdastjóri
4 Axel Freyr Eiríksson, Ferjukot, kennaranemi
5 Sigurjón Helgason, Melur, bóndi
6 Haraldur M Stefánsson, Helgugata 1, grasvalla- og íþróttafræðingur
7 Gunnar Örn Guðmundsson, Ásvegur 10, dýralæknir
8 Heiða Dís Fjeldsted, Ferjukot 1, bóndi
9 Bryndís Brynjólfsdóttir, Dalur, bústjóri
10 Sigurþór Ágústsson, Austurholt 3, verkamaður
11 Íris Gunnarsdóttir, Jaðarsel 7, viðskiptafræðingur
12 Fannar Þór Kristjánsson, Súluklettur 3, smiður
13 Vilhjálmur Egilsson, Jaðarsel 10, rektor
14 Þorlákur Magnús Níelsson, Borgarvík 6, matreiðslumeistari
15 Guðrún María Harðardóttir, Arnarklettur 23, fv. póstmeistari
16 Magnús B. Jónsson, Lóuflöt 3, fv. rektor
17 Ingibjörg Hargrave, Egilsgata 17, húsmóðir
18 Björn Bjarki Þorsteinsson, Þorsteinsgata 14, framkvæmdastjóri
Samfylking og óháðir – S:
1 Magnús Smári Snorrason, Helgugata 13, sveitarstjórnarfulltrúi
2 María Júlía Jónsdóttir, Sæunnargata 2, hársnyrtimeistari
3 Logi Sigurðsson, Steinahlíð, sauðfjárbóndi
4 Margrét Vagnsdóttir, Jaðarsel 5, sérfræðingur á fjármálasviði
5 Kristín Frímannsdóttir, Kjartansgata 1, grunnskólakennari
6 Jón Arnar Sigurþórsson, Þórðargata 20, varðstjóri
7 Sólveig Heiða Úlfsdóttir , Brákarsund 7, háskólanemi
8 Dagbjört Diljá Haraldsdóttir, Arnarklettur 26, nemi
9 Sölvi Gylfason, Arnarklettur 32, kennari
10 Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir, Kveldúlfsgata 27, baráttukona
fyrir réttindum fatlaðs fólks
11 Ívar Örn Reynisson, Ferjubakki 4, framkvæmdastjóri
12 Haukur Valsson, Kjartansgata 17, slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður
13 Guðrún Björk Friðriksdóttir, Skálpastaðir 2, viðskiptafræðingur
14 Jóhannes Stefánsson, Ánabrekka, húsasmiður
15 Jón Freyr Jóhannsson, Jaðarsel 2, háskólakennari
16 Ingigerður Jónsdóttir, Kveldúlfsgata 26, eftirlaunaþegi
17 Sveinn G. Hálfdánarson, Arnarklettur 32, fv. formaður Stéttarfélags
Vesturlands
18 Geirlaug Jóhannsdóttir, Þórunnargata 4,
ráðgjafi og sveitarstjórnarfulltrúi
Vinstri hreyfingin grænt framboð – V:
1 Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, Hallveigartröð 7, bóndi og náms- og
starfsráðgjafi
2 Sigríður Júlía Brynleifsdóttir, Berugata 7, sviðsstjóri auðlindasviðs
Skógræktarinnar

Dalabyggð

Engir framboðslistar bárust og er því óbundin kosning,
persónukjör.

Eyja- og Miklaholtshreppur

Engir framboðslistar bárust og er því óbundin kosning,
persónukjör.

Grundarfjörður

Sjálfstæðisfélagið í Grundarfirði og óháðir – D:
1 Jósef Ó. Kjartansson, Fagurhólstúni 12, Verktaki
2 Heiður Björk Fossberg Óladóttir, Grundargötu 49, Aðalbókari
3 Unnur Þóra Sigurðardóttir, Sæbóli 30, Nemi
4 Rósa Guðmundsdóttir, Grundargötu 69, Framleiðslustjóri
5 Bjarni Sigurbjörnsson, Eiði, Bóndi
6 Eygló Bára Jónsdóttir, Sæbóli 33, Kennari
7 Bjarni Georg Einarsson, Fellasneið 6, Áliðnaðarmaður
8 Runólfur J. Kristjánsson, Fellasneið 26, Skipstjóri
9 Sigríður G. Arnardóttir, Sæbóli 5, Deildarstjóri
10 Tómas Logi Hallgrímsson, Grundargötu 54, Flutningabílstjóri
11 Unnur Birna Þórhallsdóttir, Grundargötu 18, Kennari
12 Valdís Ásgeirsdóttir, Sæbóli 40, Veiðieftirlitskona
13 Arnar Kristjánsson, Fellasneið 16, Skipstjóri
14 Þórey Jónsdóttir, Sæbóli 20, Skrifstofustjóri
Samstaða - listi fólksins – L:
1 Hinrik Konráðsson, Sæbóli 5, Lögreglumaður
2 Sævör Þorvarðardóttir, Grundargötu 55, Fulltrúi
3 Garðar Svansson, Ölkelduvegi 9, Fangavörður
4 Berghildur Pálmadóttir, Fagurhólstúni 1, Fangavörður
5 Vignir S. Maríasson, Hlíðarvegi 1, Vélamaður
6 Signý Gunnarsdóttir, Grundargötu 4, Athafnakona
7 Sigurrós S. Bergvinsdóttir, Sæbóli 16, Grunnskólakennari
8 Loftur Árni Björgvinsson, Hamrahlíð 7, Framhaldsskólakennari
9 Ragnheiður D. Benediktsdóttir, Fagurhóll 2, Forstöðumaður
10 Sigurborg K. Ólafsdóttir, Sæbóli 44, Deildarstjóri
11 Elsa Fanney Grétarsdóttir, Hrannarstíg 4 Rekstrarstjóri
12 Helena M. J. Stolzenwald, Eyrarvegi 25, Starfsmaður Lyfju
13 Inga Gyða Bragadóttir, Hlíðarvegi 16, Húsmóðir
14 Sólrún Guðjónsdóttir, Nesvegi 3, Aðstoðarskólameistari

Helgafellssveit

Engir framboðslistar bárust og er því óbundin kosning,
persónukjör.
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arstjórnarkosningarnar
Hvalfjarðarsveit

Áfram – Á:
1 Daníel A Ottesen, Ytra-Hólmi, bóndi
2 Bára Tómasdóttir, Hagamel 1, leikskólastjóri
3 Guðjón Jónasson, Bjarteyjarsandi 3, byggingatæknifræðingur
4 Björgvin Helgason, Eystra-Súlunesi 2, bóndi
5 Helga Harðardóttir, Hagamel 17, grunnskólakennari
6 Guðný Kristín Guðnadóttir, Tungu, leikskólaleiðbeinandi
og háskólanemi
7 Brynjólfur Sæmundsson, Silfurbergi, rafvirki
8 Marie G. Rasmussen, Steinsholti 1, bóndi og félagsráðgjafi
9 Benedikta Haraldsdóttir, Vestri-Reyni, háskólanemi
10 Jón Þór Marinósson, Hvítanesi, bóndi
11 Jónella Sigurjónsdóttir, Lækjarmel 9, grunnskólakennari
12 Helgi Pétur Ottesen, Akrakoti 2, rannsóknarlögreglumaður
13 Sigríður Helgadóttir, Ósi 1, bóndi og sjúkraliðanemi
14 Stefán G. Ármannsson, Skipanesi, vélsmiður og bóndi
Hvalfjarðarlistinn – H:
1 Brynja Þorbjörnsdóttir, Kalastöðum 2, viðskiptafræðingur MBA
2 Helgi Magnússon, Garðavöllum 2, grunnskólakennari
3 Helga Jóna Björgvinsdóttir, Eystra-Miðfelli 1, sjúkraliði og bóndi
4 Sæmundur Rúnar Þorgeirsson, Hlíðarbæ 2, viðskiptafræðingur
5 Inga María Sigurðardóttir, Stóra-Lambhaga 5, verkstjóri
6 Elísabet Unnur Benediktsdóttir, Eystra-Reyni, starfsm. félagsþjónustu
7 Hlynur Eyjólfsson, Hlíð, verkamaður
8 Sigurður Sverrir Jónsson, Stóra-Lambhaga 4, bílstjóri
9 Jón S. Stefánsson, Hnúki, bifvélavirki
Íbúalisti – Í:
1 Ragna Ívarsdóttir, Lækjarmel 6, leiðbeinandi
2 Atli Halldórsson, Neðra-Skarði, sauðfjárbóndi
3 Sunneva Hlín Skúladóttir, Geitabergi, skólaliði
4 Örn Egilsson, Lækjarmel 1, rafvirki
5 Elín Ósk Gunnarsdóttir, Belgsholti 1, búfræðingur
6 Marteinn Njálsson, Vestri-Leirárgörðum, bóndi
7 Hafsteinn Sverrisson, Hlíðarbæ 14, viðskiptalögfræðingur
8 Jóhanna G. Harðardóttir, Hlésey, Kjalnesingagoði
9 Hreinn Gunnarsson, Hagamel 16, iðnverkamaður
10 Maria Milagros Casanova Suarez, Hlaðbúð, þerna
11 Ingibjörg María Halldórsdóttir, Vestri-Leirárgörðum 2,
viðskiptafræðingur
12 Birgitta Guðnadóttir, Hlíðarfæti, húsmóðir
13 Magnús Ólafsson, Hagamel 13, eldri borgari
14 Eyjólfur Jónsson, Hlíð, sjálfstætt starfandi

Kjósarhreppur

Engir framboðslistar bárust og er því óhlutbundin kosning,
persónukjör.

Skorradalshreppur

Engir framboðslistar bárust og er því óbundin kosning,
persónukjör.

Snæfellsbær

Sjálfstæðisflokkur – D:
1 Björn Haraldur Hilmarsson, Grundarbraut 30, Útibússtjóri
2 Júníanna Björg Óttarsdóttir, Selhóll 11, Kaupmaður
3 Auður Kjartansdóttir, Ennishlíð 4, Fjármálastjóri
4 Rögnvaldur Ólafsson, Selhóll 6, Skrifstofumaður
5 Örvar Már Marteinsson, Holtabrún 6, Sjómaður
6 Þorbjörg Erla Halldórsdóttir, Vallholt 20, Lögreglukona
7 Jón Bjarki Jónatansson, Naustabúð 11, Sjómaður
8 Þórunn Hilma Svavarsdóttir, Neðri-Hóll, Bóndi
9 Illugi Jens Gunnarsson, Vallholt 11, Skipstjóri
10 Lilja Hrund Jóhannsdóttir, Háarif 7, Matreiðslumaður
11 Þóra Olsen, Munaðarhóll 6, Útgerðarkona
12 Andri Steinn Benediktsson, Brautarholt 15, Framkvæmdastjóri
13 Kristjana Hermansdóttir, Sandholt 22, Skrifstofumaður
14 Margret Vigfúsdóttir, Skipholt 3, Fyrrv. Afgreiðslustjóri
Bæjarmálasamtök Snæfellsbæjar – J:
1 Svandís Jóna Sigurðardóttir, Engihlíð 10, Kennari
2 Michael Gluszuk, Sandholt 40, Rafvirkjameistari
3 Fríða Sveinsdóttir, Brautarholt 28, Bókasafnsvörður
4 Eggert Bjarnason, Keflavíkurgata 21, Sjómaður
5 Gunnsteinn Sigurðsson, Brautarholt 10,Þroskaþjálfi/kennari
6 Ása Gunnarsdóttir, Hraunás 6, Kennaranemi
7 Monika Cecylia Kapanke, Munaðarhóll 21, Túlkur
8 Guðmundur Ólafsson, Vallholt 24, Verkstjóri
9 Drífa Skúladóttir, Bárðarás 19, Verslunarkona
10 Adam Geir Gústafsson, Bárðarás 5, Sjómaður
11 Óskar Þór Þórðarson, Vatnsholt, Matreiðslumaður
12 Marta Pétursdóttir, Fossabrekka 4, Sjúkraliðanemi
13 Þórunn Káradóttir, Brautarholt 12, Leikskólaliði
14 Kristján Þórðarson, Ölkelda 2, Bóndi

Stykkishólmur

H-listinn – H:
1 Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, Tjarnarás 17, Skólameistari
2 Gunnlaugur Smárason,Silfurgata 45, Leiðbeinandi
3 Þóra Stefánsdóttir, Sundabakki 2, Lögfræðingur
4 Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, Silfurgata 43, Grunnskólakennari
5 Ásmundur Sigurjón Guðmundsson, Sundabakki 8a, Sjómaður
6 Hildur Lára Ævarsdóttir, Sundabakki 14, Sjúkraliði
7 Guðmundur Kolbeinn Björnsson, Nestún 2, Vélfræðingur
8 Anna Margrét Pálsdóttir, Árnatún 7, Hjúkrunarfræðingur
9 Gunnar Ásgeirsson, Vallarflöt 4, Vélfræðingur
10 Guðrún Svana Pétursdóttir, Sundabakki 14, Bókari
11 Gísli Pálsson, Tjarnarás 15, Grunnskólakennari
12 Elín Ragna Þórðardóttir, Laufásvegur 17, Hótelstýra
13 Helgi Haraldsson, Ásklif 13, Pípulagningamaður
14 Símon Már Sturluson, Lágholt 16, Bláskeljabóndi
L-listi Samtaka félagshyggjufólks – L:
1 Lárus Ástmar Hannesson, Nestún 4, Grunnskólakennari
2 Ragnar Már Ragnarsson, Hjallatangi 34, Byggingafræðingur
3 Magda Kulinska , Borgarflöt 7, Matreiðslumaður
4 Ingveldur Eyþórsdóttir, Höfðagata 7, Félagsráðgjafi
5 Steindór H. Þorsteinsson, Garðaflöt 9, Rafvirki
6 Herdís Teitsdóttir, Nestún 16, Aðstoðarhótelstjóri
7 Jón Einar Jónsson, Silfurgata 24, Líffræðingur
8 Guðrún Erna Magnúsdóttir, Smiðjustígur 2, Kennari/atvinnurekandi
9 Baldur Þorleifsson, Ásklif 10, Húsasmíðameistari
10 Sigríður Sóldal, Borgarbraut 40, Stuðningsfulltrúi
11 Alex Páll Ólafsson, Skúlagata 16, Stýrimaður
12 Helga Guðmundsdóttir, Nestún 7a, Fiskvinnslukona
13 Guðmundur Lárusson, Skólastígur 4, Fv. skipstjóri
14 Dagbjört Höskuldsdóttir, Silfurgata 11, Fv. Kaupmaður
Okkar Stykkishólmur – O:
1 Haukur Garðarsson, Búðanes 3, Skrifstofustjóri
2 Erla Friðriksdóttir, Ásklif 4a, Framkvæmdastjóri
3 Theódóra Matthíasdóttir, Ægisgata 11, Ritari
4 Árni Ásgeirsson, Borgarflöt 11, Náttúrufræðingur
5 Heiðrún Höskuldsdóttir, Ásklif 8, Læknaritari
6 Guðmundur Björgvin Sigurbjörnsson, Skólastígur 23, Aðstoðarskólastjóri
7 Hjalti Viðarsson, Höfðagata 18, Dýralæknir
8 Ragnheiður Harpa Sveinsdóttir, Víkurflöt 2, Kennari
9 Rósa Kristín Indriðadóttir, Skólastígur 13, Leikskólaleiðbeinandi
10 Jón Jakob Jakobsson, Skúlagata 4, Sjómaður
11 Kristín Rós Jóhannesdóttir, Tjarnarás 16 , Kennari
12 Björgvin Guðmundsson, Hjallatangi 8, Starfsmaður Fiskistofu
13 Ísól Lilja Róbertsdóttir, Víkurflöt 8, Nemi
14 Jósep Örn Blöndal, Sjávarflöt 7, Læknir
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Guðmundur Páll Jónsson, Jóhann Ársælsson, Jónas Ottósson og Sveinn Kristinsson:

Blekkingarleiknum haldið áfram
Á

heimasíðu Akraneskaupstaðar birtist frétt þann 4. maí sl.
undir yfirskriftinni „Rangfærslur leiðréttar: Uppfylling í Krókalóni frá 2012 í samræmi við aðal- og
deiliskipulag.“
Fréttin er eftirfarandi:
„Á almennum íbúafundi sem
haldin var í Grundaskóla miðvikudaginn 2. maí síðastliðinn komu fram
fullyrðingar af hálfu Guðmundar Páls
Jónssonar fyrrverandi formanns bæjarráðs og bæjarstjóra, Sveins Kristinssonar fyrrverandi forseta bæjarstjórnar og Jóhanns Ársælssonar fyrrverandi
bæjarfulltrúa um að landfylling sem
nú þegar hefur verið gerð til að stækka
athafnasvæði Skagans 3X hefði orðið
7000 fermetrar í stað 2000 fermetra.
Framangreind fullyrðing er endurtekin í viðtali við Svein Kristinsson í
Morgunblaðinu í dag.
Akraneskaupstaður hefur leitað til
Teiknistofu Arkitekta, Gylfa Guðjónssonar og félaga sem var með skipulagsvinnu á landsvæði Grenja og borið
undir þá ofangreindar fullyrðingar.
Í svari Teiknistofu Arkitekta kemur
fram það álit að landfylling sé innan
skipulagsmarka samanber upplýsingar í meðfylgjandi yfirliti stofunnar. Jafnframt hefur stofan staðfest að
framkvæmdin er í algeru samræmi við
hönnun Siglingastofnunar, sbr. meðfylgjandi loftmyndir.“

Skýringarmynd
sem birt var á vef
Akraneskaupstaðar
4. maí sl.

Lásu þeir ekki svarið?

Með fréttinni er svo hlekkjað á bréflegt svar frá Árna Ólafssyni f. h.
Teiknistofu Arkitekta sem ber fyrirsögnina „Landfylling á Grenjum.
Yfirlit 4. maí 2018.“ Þar koma fram
gagnlegar upplýsingar en þó ekki allt
sagt til að upplýsa málavexti. Þar er
þó setning sem hljóðar svo: „Stækkun
landnotkunarreits H3 [Grenjasvæðis]
í aðaskipulagi 2012 var 6.189 fermetrar.“
Þetta sýnir að annað hvort hafa
bæjaryfirvöld ekki lesið bréf Arkitektastofunnar til enda eða þau hafa
kosið að halda þeim ömurlega blekkingaleik áfram sem viðhafður var við
breytingu á aðalskipulaginu á Grenjum 2012.

Hver varð fyllingin
2012 í raun?

Aðalskipulagi hafnarsvæðis Akraness
H3 – Grenjar var breytt og samþykkt í
bæjarstjórn 8. maí 2012 og staðfest 27.
júní sama ár.
Í greinargerð með aðalskipulags-

breytingunni segir: „Breytingin felst
í því að hafnarsvæði H3 er stækkað
til norðurs með fyllingu (um 0.2
ha.)...Minniháttar breyting er gerð
á mörkum hverfisverndarsvæðisins
Hv2 og legu stofnstígs við austurmörk
hafnarsvæðisins [H3].“ Skilgreining
landnotkunar á hafnarsvæðinu er
óbreytt þ. e. lóð skipasmíðastöðvar
og dráttarbrautar ásamt hafnarmannvirkjum.
Einnig segir: „...Breyting á
hverfisverndarsvæði Hv2 er innan skekkjumarka (0.2 ha) og hefur
ekki áhrif á upplýsingar í greinargerð.
Í lokakafla greinargerðarinnar um
„Áhrifamat“ segir: „Breytingin gæti
þess vegna talist innan skekkjumarka
gildandi deiliskipulags.“ Ekki er ljóst
hvað orðið „gæti“ þýðir í þessu samhengi. Er að furða þó íbúar við Króka-

lón hafi ekki uggað að sér þegar bæjaryfirvöld auglýstu þessa breytingu á
aðalskipulagi?

„

Hvert varð umfangið?

En hvert varð svo endanlegt umfang
þessara framkvæmda þegar upp var
staðið? Um landfyllinguna sem lýst
er sem „minni háttar“ með fyllingu
(um 0.2 ha = 2000 fermetrar) og jafnvel innan skekkjumarka, segir í yfirliti Teiknistofu Arkitekta sem bæjaryfirvöld birtu 4. maí sl.: „Núverandi
landfylling með meginhluta sjóvarnargarðsins er um 4.900 fermetrar (miðað við landið fyrir breytingar)
en nær ekki út í norðurmörk varnargarðs samkvæmt deiliskipulagi.
Stækkun landnotkunarreits H3 í
aðaskipulagsbreytingunni 2012 var
6.189 fermetrar.“

Um vinnubrögð af
þessu tagi af hendi
opinberra aðila
þarf ekki að hafa
mörg orð.“

þ. b. 2.100 fermetra til viðbótar (210
m landlengd x 10 m breidd). Heildarumfang framkvæmdarinnar var því
um 7.000 fermetrar.
Það er því himinn og haf á milli
þeirrar lýsingar sem gefin var á þessum skipulagsbreytingum og þeim
framkvæmdum sem ráðist var í. Um
vinnubrögð af þessu tagi af hendi opinberra aðila þarf ekki að hafa mörg
orð.
Aðalatriðið er þetta: Ekki meiri
landfylling í Krókalónið.
Að öðru leyti vísum við í bréf okkar til Akraneskaupstaðar með fylgigögnum frá 21. mars 2018.
Guðmundur Páll Jónsson
Jóhann Ársælsson
Jónas Ottósson
Sveinn Kristinsson

Niðurstaðan er því þessi: Núverandi landfylling er 4.900 fermetrar
og sjóvarnargarðurinn þekur svo u.

Rúmföt og handklæði
fyrir ferðaþjónustuna

Allt lín fyrir:
Hótelið • Gistiheimilið • Bændagistinguna • Airbnb
Veitingasalinn • Heilsulindina • Þvottahúsið • Sérverslunina

Starfsmannafatnaður

fyrir hótel og veitingahús

Höfðabakka 9,
110 Reykjavík
Sími 525 8210

Eigum allt fyrir:

• Þjóninn
• Kokkinn
• Gestamóttökuna
Eigum allt fyrir:

• Þernuna
• Vikapiltinn
• Hótelstjórnandann
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ÁRA

eddaehf@eddaehf.is
www.eddaehf.is

Óskum sjómönnum
til hamingju með
sjómannadaginn

Snæfellsbær
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Vilhjálmur Birgisson:

Skuldir heimilanna hækkað um
118 milljarða vegna húsnæðisliðar

F

ormaður Verkalýðsfélags Akraness fagnar innilega fyrirspurn
þingmannsins Ólafs Ísleifssonar Flokki fólksins, sem hann lagði fyrir
á Alþingi um áhrif húsnæðisliðarins á
verðtryggðar skuldir heimilinna frá árinu
2003 til 2017. Fyrirspurnin hljóðar svo:
„Hver er heildarfjárhæð verðbóta sem reiknast hafa á verðtryggð
lán heimila á árabilinu 2013–2017
sundurliðuð eftir árum og hversu stór
hluti verðbótanna er til kominn vegna
áhrifa af hækkun húsnæðisliðar vísitölu neysluverðs?“
Það sem kemur fram í svari fjármálaráðneytisins sem lesa má á vef Alþingis (https://www.althingi.is/altext/
pdf/148/s/0961.pdf) staðfestir það sem
formaður Verkalýðsfélags Akraness
hefur ítrekað bent á. Það er að á síðustu
þremur árum hefur húsnæðisliðurinn
í neysluvísitölunni keyrt verðtryggðar
skuldir heimilanna upp.

Gríðarlegar tilfærslur

Í svari fjármálaráðherra segir að
verðtryggðar skuldir heimilanna hafi
hækkað frá árinu 2013 til 2017 um
133 milljarða. Hefði húsnæðisliðurinn
hins vegar ekki verið inni í lögum um
vexti og verðtryggingu þá hefðu verðtryggðar skuldir heimilanna hækkað

lögum um vexti og verðtryggingu, með
því að nefna að í hruninu sjálfu hafi það
komið sér vel að hafa húsnæðisliðinn
inni lögum um vexti og verðtryggingu.
Það er svo galið að reyna að réttlæta
það að húsnæðisliðurinn sé inni með
því að benda á árin 2008 til 2011 þegar
allt efnahagslífið var botnfrosið m.a.
vegna þess að um 10 þúsund fjölskyldur misstu heimili sín og þúsundir fjölskyldna fluttu af landi brott.

Vilhjálmur Birgisson
formaður VLFA.

Varðhundar húsnæðisliðarins

Ólafur Ísleifsson þingmaður Flokks
fólksins sendi fyrirspurn til fjármálaráðherra og fékk áhugaverð svör.

einungis um 15 milljarða eins og fram
kemur í svarinu.
Þetta þýðir að búið er að færa frá
skuldsettum heimilum yfir til fjármálakerfisins 118 milljarða á síðustu
fimm árum eða sem nemur að jafnaði
23,6 milljarða á ári.
Eins og áður sagði þá staðfestir þetta
svar frá fjármálaráðneytinu allt það
sem formaður félagsins hefur ítrekað
bent á á liðnum árum um að húsnæðisliðurinn í vísitölunni valdi tilfærslu
gríðarlegra fjármuna frá skuldsettum

heimilum yfir til fjármálakerfisins. Til
að setja þessa 118 milljarða í einhvert
samhengi þá er þessi upphæði svipað
há og kostnaðurinn við að reisa nýtt
háskólasjúkrahús.

Algerlega skýlaus krafa

Það er og verður skýlaus krafa í komandi kjarasamningum að húsnæð-

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.

isliðurinn verði tekinn úr lögum um
vexti og verðtryggingu enda hefur
hann keyrt verðbólguna áfram, ekki
bara eftir efnahagshrunið heldur
einnig fyrir hrun eins og fram kemur
í þessu svari frá fjármálaráðuneytinu.
Ótrúlegt er að lesa svarið frá fjármálaráðuneytinu enda reyna þeir að
verja það að húsnæðisliðurinn sé inní

Það er beinlínis magnað að sjá hvernig
embættismenn fjármálaráðneytisins
standa vörð um það að húsnæðisliðurinn haldist inni með því að benda á
hrunárin til að réttlæta áframhaldandi
veru húsnæðisliðar í lögum um vexti
og veðtryggingu.
Þetta er grátbroslegt, en þeir hins
vegar komust ekki hjá því að viðurkenna
nú að búið sé að hafa af skuldsettum
heimilum 118 milljarða á síðustu 5
árum, einungis vegna þess að húsnæðisliðurinn er inni. Þetta verður ekki gefið
eftir í komandi kjarasamningum enda
gríðarlegir hagsmunir í húfi fyrir heimilin og alþýðu þessa lands að hann fari út.
Vilhjálmur Birgisson, formaður
Verkalýðsfélags Akraness.

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

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

AXENTA 800/1100

Sjálfvirkar AXENTA
þvottavélar fyrir
vélahluti, vélar sem geta
þvegið allt frá smáum
hlutum upp í 150 kg.
vélahluti. Samtímis því
að þvottavélin er að
þrífa, er einnig hægt að
handþrífa aðra hluti með
afköstum bursta.

HÁþrysTidæLA

Þriggja fasa, 16 ltr./mín
200 BAR. Afkastamikil
og endingargóð dæla.
Verð 223.609 +vsk

Verð frá 378.000 +vsk

MOBIL m/ryksugu
80L

Verð 53.200 + vsk

Bón og Bílaþvottaefni

Tjöruhreinsir fyrir bíla

Trukkasápa Bílaþvottaefni

JÁKÓ 5000

ALK 100

ALK 150

Náttúruvænt bílasjampó með
vaxbóni. Fjarlægir sót, salt
og er tjöruleysandi. Gefur
fallegan gljáa og myndar
bónhúð á bílinn.

38L og 70L

Lyktarlítill Tjöruhreinsir
sem virkar, hefur mikla
upplausnarhæfni og fjarlægir
fljótt og örugglega tjöru, olíu,
salt og önnur óhreinindi.

Náttúruvænt hreinsiefni sem er
allt í senn bílasjampó, bónvörn
og tjöruleysandi. Hentar vel á
tengivagna, gröfur, traktora og
lyftara.

Verð frá 39.320 + vsk

Alhliða náttúruvænt hreinsiefni
fyrir vélar, vélarúm, gólf og
veggi. Hreinsar burt sót, asfalt
og önnur óhreinindi. Kjörið
hreinsiefni til að þrífa þar sem
lítil loftræsting er.








Umhverfisvænt alkalískt
hreinsiefni fyrir bíla- og
vélaverkstæði. Alhliða
hreinsiefni fyrir vélar, vinnutæki,
gólf og fl. Leysir örugglega
upp fitu, olíu og fl.

Umhverfisvænt sterkt alkalískt
hreinsiefni fyrir erfið óreinindi.
Alhliða hreinsiefni fyrir gólf,
veggi, áhöld, vélar og fl. Leysir
örugglega upp fitu, olíu, sót og
fl. Hentar vel fyrir matvælaiðnað,
bíla- og vélaverkstæði.

FLyTJum FríTT
mEð FLyTJANdA
um ALLT LANd
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Björn Bjarnason:

Snorri og Game of Thrones

F

yrirlestur Carolyne Larrington
og vinsæl bók hennar um
Game of Thrones eru einmitt
dæmi um það hvernig norræn goðafræði, höfundarverk Snorra, verður
lifandi í samtímanum.
Fyrir þá sem hvorki hafa lesið
Game of Thrones eftir George R.R.
Martin né séð sjónvarpsþættina var
fróðlegt að hlusta á Carolyne Larrington, prófessor í enskum miðaldabókmenntum við Oxford-háskóla,
flytja fyrirlestur á vegum Miðaldastofu
í Háskóla Íslands í gær (17. maí) um
tengslin milli bókanna og þáttanna
við fornnorrænar-íslenskar sagnir og
hefðir. Prófessorinn hefur þegar gefið
út eina bók um þetta efni og leggur
nú lokahönd á aðra. Þá hefur hún þýtt
Snorra-Eddu á ensku og skrifað bók
fyrir almennan markað um norræna
goðafræði.
Í sögu Martins má kynnast ógnarúlfum, þríeygðri kráku sem prófessorinn segir stílbrot, þetta sé í raun hrafn
sem flytur fréttir úr öllum heimshornum eins og hrafnar Óðins.
Allt birtist þetta í sjónvarpsþátt-

Ísveggurinn í
sjónvarpsþáttum HBO
Game of Thrones. Hann
minnir á fimbulvetr og
ógnir Norðursins.

Héraðsskólahúsið í Reykholti minnir
pínulítið á Ísvegginn í Game of Thrones.

unum þar sem Norðrið er kynnt með
tilvísunum til Óðins, Valhallar, víkinga
og drauga. Í Game of Thrones skiptir
Norðrið miklu og þeir sem þar búa.
Fimbluvetr boðar ragnarök eins og
Snorri Sturluson segir í Gylfaginningu:

„Mikil tíðendi eru þaðan at segja
ok mörg, þau in fyrstu, at vetr sá kemr,
er kallaðr er fimbulvetr. Þá drífr snær
ór öllum áttum. Frost eru þá mikil ok
vindar hvassir. Ekki nýtr sólar. Þeir
vetr fara þrír saman ok ekki sumar

milli, en áðr ganga svá aðrir þrír vetr,
at þá er um alla veröld orrostur miklar. Þá drepast bræðr fyrir ágirni sakar,
ok engi þyrmir föður eða syni í manndrápum eða sifjasliti. [...]
Þá verðr þat, er mikil tíðendi
þykkja, at úlfrinn gleypir sólna, ok
þykkir mönnum þat mikit mein. Þá
tekr annarr úlfrinn tunglit, ok gerir sá
ok mikit ógagn. Stjörnurnar hverfa af
himninum. Þá er ok þat til tíðenda,
at svo skelfr jörð öll ok björg, at viðir
losna ór jörðu upp, en björgin hrynja,
en fjötrar allir ok bönd brotna ok
slitna.“
Carolyne
Larrington
vitnaði
einmitt í orðin í fyrri efnisgreininni
hér að ofan um fimbulvetr sem lykil
að skilningi á Game of Thrones.
Snorrastofa í Reykholti og Háskóli
Íslands ýttu árið 2016 úr vör alþjóðlegu rannsóknarverkefni, „Höfundarverk Snorra Sturlusonar og viðtökur verka hans“ („Snorri Sturluson‘s
Authorship and Afterlife“), þar sem í
brennidepli er lífshlaup Snorra Sturlusonar (1179-1241), rithöfundarferill

hans og þau verk sem honum hafa
verið eignuð.
Meðal annars verður fjallað um
túlkunarmöguleika á verkum Snorra
með hliðsjón af kenningum og stefnum á sviði bókmenntafræði, sagnfræði,
heimspeki, sálfræði og mannfræði.
Síðast en ekki síst verður hugað að
viðtöku verka Snorra – hvernig samfélög á ólíkum tímum og við ólíkar
aðstæður brugðust við og bregðast
við þessum bókmenntum. Ætlunin
er skoða notkun – og misnotkun bókmenntanna útfrá félagsfræðilegum og
pólitískum aðstæðum – sumsé flétta
saman bókmennta- og sagnfræðirannsóknum.
Fyrirlestur Carolyne Larrington og
vinsæl bók hennar um Game of Thrones eru einmitt dæmi um það hvernig norræn goðafræði, höfundarverk
Snorra, verður lifandi í samtímanum.
Fyrir utan að rannsaka þetta á fræðilegan hátt er nauðsynlegt að kynna
niðurstöðurnar á aðgengilegan hátt. Í
því efni ber að nýta aðstöðuna í Reykholti í Borgarfirði sem best og höfum
við í Snorrastofu sett fram hugmyndir
um að nota Héraðsskólahúsið á staðnum í þessum tilgangi.
Björn Bjarnason,
fyrrum ráðherra og þingmaður
er stjórnarformaður Snorrastofu.

Verið
velkomin á
Hotel West
 Frábær staðsetning og vinaleg
þjónusta.
 Þægileg, nýuppgerð herbergi í
sögufrægu húsi.
 Stórkostlegar náttúruperlur á
svæðinu.

Hotel WEST

Aðalstræti 62 – 450 Patreksfjörður
Sími 456 5020 & 892 3414
www.hotelwest.is – stay@hotelwest.is – GPS: 65°41.15N 23°35.85W

Björn Bjarnason á spjalli við Davíð Pétursson á Grund í Skorradal á hlaðinu í Reykholti. Myndin var tekin á Snorrahátíð í júlí í fyrrasumar en þar reifaði Björn einmitt
hugmyndir sem fram koma í þessum pistli.

Fimm umsækjendur
um starf rektors LbhÍ
HVANNEYRI:
ann 13. maí sl. rann út umsóknarfrestur fyrir starf rektors Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ). Eftirfarandi fimm sóttu
um stöðuna: Magnús Örn Stefánsson
Phd í stofnerfðafræði, Ragnheiður
I Þórarinsdóttir Phd í verkfræði og
MBA, Sigurður Sigurðsson MS í verkfræði og MBA, Snorri Baldursson
Phd í plöntuerfðafræði og Þorleifur
Ágústsson Phd í fisklífeðlisfræði.

Þ

GRETTISLAUG Á TILBOÐI
Við hjá NormX höfum framleitt heita
potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár.
Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt
öllu því sem tilheyrir til að koma sér upp
glæsilegum heitum potti á verði sem
kemur skemmtilega á óvart.
Nú er rétti tíminn til að huga að heitum
potti fyrir sumarið. Þess vegna bjóðum
við nú á sértilboði þessa vinsælu
Grettislaug gerð með vönduðu loki.

Grettislau
g
á aðeins k með loki
r.

272.000
Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

Unnarlaug

Geirslaug
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Lóð og hús
Húseining hefur fengið leyfi til að kynna lausar lóðir í hinum ýmsu
bæjarfélögum sem henta vela okkar húsum.
Þetta er nýr kostur á íslenskum markaði og hafa viðskiptavinir Húseiningu fagnað
þessari nýjung. Þær lóðir sem viðskiptavinum bíðst ma sjá í tenglum á vef okkar.
Viðskiptavinurinn getur valið þá lóð sem hentar honum ásamt því að velja þá
hústegund sem hentar.
Ákveðnar takmarkanir þarf að hafa í huga þegar slíkur heildarpakki er valin, þ.e.
lóð hús þegar kemur að því að velja hús á lóðina þar sem deiliskipulag tiltekur
hvaða hvaðir fylgja húsagerðinni, þegar kemur að stærð og hæð hússins.

Kíkið á vef okkar: www.huseining.is og sjáið lóðaframboðið!

Láttu drauminn um
nýtt heimili verða að
veruleika með vönduðu
og hagstæðu húsi frá
Húseiningu.
Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti
1. Vogum. Húseining bíður upp á gott úrval af
húsagerðum, þar sem allir eiga að geta fundið
heimili sem hentar. Kynnið ykkur framleiðsluvörur
okkar á vef fyrirtækisins: www.huseining.is

SMART - einbýli

KLASSIK - einbýli
Twin

SÓL - sumarhús

KÓSÝ - smáhýsi

Wall

Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
www.huseining.is kjartan@huseining.is soffia@huseining.is

6. tölublað
7. árgangur

Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is Ritstjórn: Sími 864 5585 og magnushafsteins@simnet.is

pizzur

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

harðparket
teppaflísar
dreglar

veggfóður

mottur

klæðningarefni

teppi

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

- gerir hús að heimili

vinylflísar
viðarparket

Frábærar

dreglar

stigahúsateppi

E

va Björg Ægisdóttir hlaut
spennusagnaverðlaunin
Svartfuglinn fyrir sögu sína
Marrið í stiganum sem komin er út
hjá Veröld.
Ung kona finnst myrt í fjörunni við
Akranes. Hin látna reynist hafa búið
sem barn í bænum en flutti skyndilega burt ásamt
móður sinni. Lögreglukonan Elma,
sem er nýflutt á
Skagann,
rannsakar málið ásamt
samstarfsmönnum sínum. Upp á
yfirborðið koma
ýmis skuggaleg
mál úr fortíðinni
en Elma þarf líka
að takast á við atburði í eigin lífi sem
hröktu hana aftur heim á æskuslóðirnar.
Marrið í stiganum er fyrsta bók
Evu Bjargar Ægisdóttur og bar handrit hennar sigur úr býtum í samkeppninni um Svartfuglinn, glæpasagnaverðlaun sem Yrsa Sigurðardóttir og
Ragnar Jónasson stofnuðu til í samvinnu við Veröld.
Úr umsögn dómnefndar: „Sagan
er grípandi og spennandi samhliða
því að veita innsýn í myrkan og sáran veruleika. Fléttan er fagmannlega
unnin, söguþráðurinn sterkur og
sögulokin koma lesandanum á óvart.
Spennandi og átakanleg glæpasaga
eftir höfund sem án nokkurs vafa
mun kveða mikið að í framtíðinni.“

gólflistar

Grípandi og
átakanleg
verðlaunasaga

gólfhreinsiefni

parket

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

Ármúli 32, 108 Reykjavík
Sími 568 1888

www.pog.is

